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Inledning
Lars M Andersson & Carl Henrik Carlsson

Ett nätverk, dess historia och målsättningar
Föreliggande antologi är producerad inom det tvärvetenskapliga forskar-
nätverket ”Judarna i Sverige – en minoritets historia”, grundat 2007 och 
med bas vid Hugo Valentin-centrum och Historiska institutionen, bägge 
vid Uppsala universitet. Volymen består – på två undantag när – av artiklar  
baserade på föredrag hållna vid det symposium som arrangerades för 
nätverkets medlemmar den 14–15 november 2008 i Uppsala. Liknande 
symposier har därefter hållits 20–22 november 2009 och 12–14 november 
2010. Artiklar från dessa senare symposier är tänkta att publiceras i tid-
skriften Nordisk Judaistik – Scandinavian Jewish Studies. Ny följd, vars 
utgivning övertagits av nätverket.

Nätverkets bärande idé är att den svensk-judiska befolkningsgruppen 
av flera skäl är ett idealiskt objekt för studier av minoriteter, migration, 
flykting- och invandringspolitik, integration, fördomar och diskriminering. 
För det första har den funnits länge i Sverige och framträtt som en 
urskiljbar minoritet som varit föremål för åtgärder från statsmakten och 
olika grupper i samhället. För det andra har den har ständigt, utifrån skilda 
historiska förutsättningar, sökt strategier för integration och anpassning 
men också för att vidmakthålla ”det judiska”– tolkat på olika sätt vid 
olika tider och av skilda grupper. För det tredje har invandringen skett 
under olika perioder och med skiftande geografisk och socioekonomisk 
bakgrund. För det fjärde har interaktionen mellan olika judiska grupper 
varit omfattande. Sammantaget innebär detta att dagens forskning om och 
politik i flykting-, invandrings- och integrationsfrågor har mycket att lära 
av de svensk-judiska erfarenheterna.

Nätverket agerar i en internationell kontext av ”judisk historia”, 
där forskningsfältet Jewish Studies i många länder är omfattande och 
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väletablerat. Dessutom ingår nätverket i en nationell (och internationell) 
minoritetsforskningskontext, där judar utgör en minoritet bland många. I 
Sverige har de dock numera, liksom romer, samer, sverigefinnar och torne-
dalingar, status som nationell minoritet.1

Ett snävt nationellt perspektiv på historiska processer är sällan särskilt 
intressant eller givande och är direkt skadligt vid studiet av judisk historia, 
som alltid samtidigt är nationell, internationell och transnationell. Det är 
således av yttersta vikt att också inom forskningen koppla de svensk-judiska 
erfarenheterna till de internationella. Sverige har i detta sammanhang 
många fördelar som forskningsobjekt. Det svenska källmaterialet är 
omfattande, välordnat och tillgängligt och den judiska befolkningsgruppen 
är till storleken ”hanterbar” vilket möjliggör studier även på mikronivå 
och i vissa fall in extenso-genomgångar av material.2 Det faktum att 
Sverige under andra världskriget varken var ockuperat eller krigförande 
gör också det svenska exemplet speciellt och internationellt intressant 
ur många aspekter. Kontakter har följaktligen etablerats med forskare 
och forskargrupper i andra länder för att utveckla ett internationellt 
samarbete. Detta har bland annat skett genom att ledande forskare bjudits 
in som keynote speakers till nätverkets symposier och genom att nätverkets 
medlemmar deltagit i internationella seminarier och konferenser, inte minst 
sådana som syftat till att etablera och/eller vidareutveckla forskarnätverk.

Nätverket består totalt av ett 60-tal disputerade forskare och doktorander 
som aktivt sysslar med forskning kring svensk-judisk historia. Därtill 
kommer ungefär lika många korresponderande medlemmar med uttalat 
intresse för området. Forskarna är verksamma vid ett tiotal universitet 
och högskolor i Sverige och vid lika många universitet och forsknings- 
institut i utlandet. En rad olika vetenskapliga discipliner finns 
representerade: ekonomisk historia, etnologi, historia, idéhistoria, 
judaistik, konstvetenskap, kulturgeografi, lingvistik, litteraturvetenskap, 

1 De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib (alla varieteter), 
samiska (alla varieteter), finska och meänkieli. Lag om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk SFS 2009:724.
2 För ett exempel på det sistnämnda, se Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och 
diskriminering. Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920 (Uppsala 2004). 
Carlsson går igenom samtliga ansökningar om svenskt medborgarskap under 
perioden 1860–1920.
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musikvetenskap, nordiska språk, pedagogik, religionshistoria, religions- 
sociologi, socialpsykologi, statsvetenskap, teatervetenskap och teologi. 
Verksamheten leds av en styrgrupp och koordineras av den ene av denna 
volyms redaktörer, historikern Carl Henrik Carlsson. Aktiviteten inom 
forskargruppen är betydande. Flera doktorsavhandlingar, andra monografier 
och antologier har sedan starten 2007 publicerats inom forsknings- 
området av nätverkets medlemmar.3

Förutom symposierna ordnar nätverket sedan hösten 2009 publika 
och populärvetenskapliga föreläsningsserier vid Uppsala universitet med 
olika samarbetspartners. Föredragen i den första av dessa finns utgiven i 
bokform: Helmut Müssener (red.), Judarna i Sverige – en minoritets historia.  
Fyra föreläsningar. Uppsala Multiethnic Papers 53 (Uppsala 2011) med 
artiklar av Carl Henrik Carlsson, Rita Bredefeldt, Lars Dencik och 
Malin Thor Tureby. Även pedagogisk verksamhet ryms inom ramen för 
nätverkets aktiviteter; vid Hugo Valentin-centrum ges sedan höstterminen 
2011 universitetskursen ”Judarnas historia i Sverige” (7,5 hp). Sedan 
årsskiftet 2013 pågår också ett nära samarbete med det nyinrättade Forum 
för judiska studier, sorterande under Teologiska fakulteten och lett av två 
medlemmar av nätverkets styrgrupp, historikern Lars M Andersson, tillika 
denna antologis andre redaktör, och religionshistorikern Lena Roos.

En viktig del av verksamheten är givetvis att stimulera formulerandet och 
utvecklingen av forskningsprojekt inom nätverkets område. Sedan starten 
har nätverkets styrgrupp erbjudit hjälp med läsning och kommentarer till 
medlemmars utkast till projektansökningar och liknande. Möjligen har det 
också haft viss effekt. Utfallet för nätverkets medlemmar har hur som helst 
varit högre än den genomsnittliga beviljandegraden, vilket starkt bidragit 
till nätverkets framgång och medfört att det för närvarande pågår flera 

3 Här kan nämnas Per Hammarström, Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration 
i några Norrlandsstäder 1870–1940 (Stockholm 2007); Lars M Andersson & Karin 
Kvist Geverts (red.), En problematisk relation. Flyktingpolitik och judiska flyktingar 
i Sverige 1920–1950 (Uppsala 2008); Karin Kvist Geverts, Ett främmande element 
i nationen. Svensk flyktingpolitik och de judiska flyktingarna 1938–1944 (Uppsala 
2008 a); Rita Bredefeldt, Judiskt liv i Stockholm och Norden. Ekonomi, identitet och 
assimilering 1850–1930 (Stockholm 2008); Henrik Bachner, ”Judefrågan”. Debatt 
om antisemitism i 1930-talets Sverige (Stockholm 2009); Ludvig Qvarnström, 
Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri. 
Historia, reception, historiografi (Uppsala 2010).



8

forskningsprojekt inom området, såväl med fakultetsmedel4 som externt 
finansierade.5 Förhoppningen är självfallet att ytterligare projekt ska 

4 De fakultetsfinansierade avhandlingsprojekten är Torsten Feurstein, Historiska 
institutionen, Uppsala universitet: ”Lokal flyktinghjälp i arbetarrörelsens 
regi, 1933–1950”; Lukasz Gorniok, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 
Umeå universitet: ”The reception of Polish Jews immigrating to Sweden in 
1968–1972”; Madeleine Guillo, Institutionen för teologi, Uppsala universitet: 
”Var Gud i Auschwitz? En religionspsykologisk studie om människor som har 
överlevt Förintelsen”; Christoph Leiska, Zentrum für Antisemitismusforschung, 
Technische Universität, Berlin: ”Antisemitismus in Europa (1879–1914). 
Nationale Kontexte, Kulturtransfer und europäischer Vergleich”; Pontus 
Rudberg, Historiska institutionen, Uppsala universitet: ”Stockholms Mosaiska 
församlings roll i flykting- och hjälpverksamhet 1933–1945”; Harry R:son Svensson, 
Historiska institutionen, Centrum för maritima studier, Stockholms universitet: 
”Örlogsstaden Karlskrona som kosmopolitisk hamnmiljö”.
5 De externfinansierade projekten är: Jonathan Adams, Institutionen för nordiska 
språk, Uppsala universitet: ”Muslims and Jews in Medieval Scandinavian Texts”. 
Finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse genom Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien; Rita Bredefeldt, Ekonomisk-historiska 
institutionen, Stockholms universitet: ”Den judiska borgerligheten i Sverige 
1838–1938. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond; Carl Henrik Carlsson, 
Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet: ”Statlig antisemitism 1921–1945. 
Kontinuitet eller diskontinuitet?” Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond; 
Petra Garberding, Etnologiska institutionen, Uppsala universitet: ”Vetenskap 
och politik: samarbete mellan svensk och tysk etnologi 1930–1960”. Postdok-
anställning finansierad av Vetenskapsrådet; Anders Hammarlund, Svenskt visarkiv, 
Stockholm: ”Gestaltning, identitet, integration. Kantor Abraham Baer (1834–1894) 
och liturgireformen i Göteborgs synagoga”. Finansierat av Vetenskapsrådet; Per 
Hammarström, Institutionen för Humaniora, Mittuniversitetet, Härnösand: 
”Integration genom dop? Judiska konvertiter i Sverige 1782–1870”. Finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond; Mia Kuritzén Löwengart, Historiska institutionen, 
Uppsala universitet: ”Bildningens och kulturens välgörare. Kulturkonsumtion, 
donationer och nätverk i Sverige årtiondena kring sekelskiftet 1900”. Finansierat 
av Svenska Handelsbanken, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse; Pia 
Lundqvist & Anna Brismark, Ekonomisk-historiska institutionen, Göteborg: ”En 
judisk väv av textilier och handelskontakter – Göteborg 1782–1850”. Finansierat 
av Vetenskapsrådet; Clemens Maier-Wolthausen, Zentrum für Antisemitismus-
forschung, Technische Universität Berlin: ”Fluchtziel Schweden – Möglichkeiten 
und Grenzen deutsch-jüdischer Emigration”. Finansierat av Deutsche Forschungs-
gemeinschaft; Henrik Rosengren, Historiska institutionen, Lunds universitet, 
Tanja Schult och Harald Runblom, Hugo Valentin-centrum, Uppsala universitet: 
”I skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande före, under och 
efter andra världskriget”. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond; Malin Thor 
Tureby, Malmö högskola: ”Narrativt identitetsskapande och intersektionalitet. 
Berättelser om och förhandlingar av ’judiska’ och ’muslimska’ identiteter i Sverige 
ca 1945–2010. Finansierat av Vetenskapsrådet. Thor Tureby deltar även i det av 
Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Föreställningar kring arbetsförmåga 
och ohälsa. Icke-arbetsföra flyktingar i Sverige 1950–2005”, vars syfte är att 
undersöka hur myndigheterna i Sverige har hanterat ”flyktingfrågor” i relation till 
föreställningar om hälsa/ohälsa i ett historiskt perspektiv.
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utvecklas och erhålla finansiering och på så sätt skapa ytterligare kunskap 
om den judiska befolkningsgruppens historia.

Av stor betydelse är också arbetet med en förbättrad infrastruktur 
för forskning kring judarnas historia i Sverige. Flera viktiga steg har 
redan tagits, inte minst ordnandet av Stockholms judiska församlings 
arkiv. Viktiga samarbetspartners här är de judiska församlingarna samt 
arkivväsendet i allmänhet och Riksarkivet i synnerhet. Riksarkivet arbetar 
för närvarande tillsammans med Stockholmsförsamlingen för att upprätta 
en arkivguide över forskningsområdet. Nätverket är genom Lars M 
Andersson företrätt i den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet.

Något om innehållet
Artiklarna i föreliggande antologi bygger alltså, med två undantag, 
Tomas Hammars och Izabela A. Dahls bidrag, på föredrag hållna vid 
forskarnätverkets symposium i Uppsala i november 2008, finansierat av 
Riksbankens jubileumsfond. Texternas tematiska och kronologiska bredd 
speglar mångsidigheten i den forskning som bedrivs inom nätverket. 
Antologin inleds med två artiklar med ekonomisk-historisk vinkling. I den 
första analyserar ekonomhistorikerna Anna Brismark och Pia Lundqvist 
utifrån tre fallstudier, samtliga med fokus på Göteborg, den roll judiska 
näringsidkare hade i konsumtionsrevolutionen i Sverige under det tidiga 
1800-talet i egenskap av såväl producenter som distributörer. Deras artikel 
är en delrapport från forskningsprojektet ”En judisk väv av textilier och 
handelskontakter – Göteborg 1782–1850.” Brismark och Lundqvist 
diskuterar bland annat ekonomhistorikern Rita Bredefeldts Judiskt liv i 
Stockholm och Norden. Ekonomi, identitet och assimilering 1850–1930 (2008). 
Deras bidrag följs av en artikel av just Bredefeldt. Hennes text behandlar de 
judiska minoriteterna i Sverige och Finland och likheter och olikheter dem 
emellan. Efter att Finland till följd av rikssprängningen 1809 blivit en del av 
det tsarryska imperiet blev förutsättningarna och utvecklingen i de bägge
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länderna olika.6 I Sverige kom den judiska minoriteten att så småningom 
emanciperas och integreras; det uppstod en kulturell och ekonomisk elit 
av välbärgade ”västjudar”. I Finland förblev den lilla judiska gruppen 
länge marginaliserad. Samtidigt visar Bredefeldt att de judiska grupperna 
på ömse sidor Bottenhavet trots olikartade förutsättningar utvecklade 
likartade strategier. Hon sätter, liksom Brismark och Lundqvist, också in 
dessa strategier i en bredare europeisk kontext och lyfter dessutom fram 
den snabba ”judiska” sociala och ekonomiska framryckningen i samband 
med den politiska emancipationen.

Det är dock alltid vanskligt att avgöra enskilda etniska gruppers 
betydelse för olika historiska processer och inte minst i vilken kapacitet 
eller egenskap dessa bidrag gjorts. Det finns därför knappast någon 
anledning att damma av den tyske sociologen Werner Sombarts Die Juden 
und das Wirtschaftsleben (1911), där kapitalismen förklaras med hänvisning 
till den ”judiska andan”, och inte som hos Weber med hänvisning till 
den protestantiska.7 Inte heller finns det något vägande skäl att använda 
det av den belgiske trotskisten Abraham Léon (mördad i Auschwitz 
1944) myntade begreppet peuple-classe. Léon framställer judarna som en 
klass av köpmän och förklarar den moderna antisemitismen med att den 
nischfunktion judarna fyllt försvann.8 Samtidigt är det ovedersägligt att 
judar både enskilt och som grupp spelade en betydelsefull roll i de processer 
som kännetecknar moderniteten. De fick också, som Zygmunt Bauman så 
elegant visat, i stort sett ensamma klä skott för modernitetskritiken.9 Det 
är alltså viktigt att, som Brismark & Lundqvist och Bredefeldt, analysera 
såväl den ”judiska framryckningen” som de reaktioner den gav upphov 

6 Olika just vad gäller förhållandena för judarna, skall kanske tilläggas. Torkel 
Jansson har i Rikssprängningen som kom av sig. Finsk-svenska gemenskaper efter 
1809 (Stockholm 2009) visat hur mycket som förblev gemensamt och hur likartad 
utvecklingen i många avseenden blev, rikssprängningen till trots.
7 Dock skall framhållas att Weber betraktade judarna som ”’ett pariafolk’ (ein 
Pariavolk) på samma sätt som Indiens parias: ett gästfolk (Gastvolk) som är rituellt 
avskilt från den sociala miljön vare sig det är på ett formellt sätt eller i politiken”; 
Max Weber, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, III Das antike Judentum 
(Tübingen 1921), s. 2–6. Här citerat efter Maxime Rodinson, ”Förord till andra 
upplagan” i Abraham Léon, Marxismen och judefrågan (Mölndal 1970), s. 43.
8 Abraham Léon, Marxismen och judefrågan (Mölndal 1970).
9 Zygmunt Bauman, Auschwitz och det moderna samhället (Göteborg 1994).
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till. Glädjande nog tycks detta numera också kunna göras utan teorier 
av Sombarts och Léons slag och utan brasklappar. Annat var det förr; 
ännu 1998 fann sig arkitekturhistorikern Fredric Bedoire föranlåten att i 
inledningen till sin banbrytande Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av 
en modern arkitektur 1830–1930 framhålla:

Samtidigt har jag hos andra forskare noterat en obenägenhet eller rädsla att 
behandla och namnge detta betydelsefulla kulturskikt i samhället just för 
att det är judiskt. Jag har också mött reaktionen att min forskning skulle 
kunna uppfattas som antisemitisk.10

Sannolikt bidrog Bedoires bok, liksom den samma år utkomna antologin, 
Det judiska Stockholm, utgiven av David Glück, Aron Neuman och 
Jacqueline Stare, till att göra upp med denna beröringsskräck. Möjligen 
har pendeln nu, åtminstone internationellt, svängt litet väl mycket åt 
andra hållet. Vinnaren av ”The Jewish Book Award” 2005, liksom en 
rad andra utmärkelser11, den rysk-amerikanske historikern Yuri Slezkine, 
argumenterar på liknande sätt som Sombart och Léon när det gäller 
judarnas funktion och roll. I det prisade arbetet med den talande titeln 
The Jewish Century slår han i första stycket fast att den moderna tiden, i 
synnerhet 1900-talet, är den judiska tiden och att moderniseringsprocessen 
handlar om att vi alla, i någon mening, blivit ”judiska”.12

Till sådana ytterligheter går inte litteratur- och språkvetaren 
Anette Reinsch-Campbell i sin presentation av en modell för analys 
av representationer av perifera och marginaliserade grupper i realistisk 
skönlitteratur. Hon argumenterar för en metod för litteraturanalys 
som snarare än att se till enskilda texter istället tar ett grepp om en 
omfattande korpus. Denna modell/metod utvecklade hon i den mycket 
intressanta avhandlingen Tradition and Modernity. Images of Jews in 
Latvian Novels 1934–1944 (Stockholm 2008). Inte minst kunde hon tack 

10 Fredric Bedoire, Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 
1830–1930 (Stockholm 1998), s. 7.
11 Utöver The Jewish Book Award har Slezkine för The Jewish Century tilldelats 
följande utmärkelser: Ronald S. Lauder Award in the Eastern European Studies 
category, Jewish Book Council; 2005 års Wayne S. Vucinich Book Prize, American 
Association for the Advancement of Slavic Studies; 2004 års Award for Best 
Professional/Scholarly Book in Religion, Association of American Publishers.
12 Yuri Slezkine, The Jewish Century (Princeton & Oxford 2004), s. 1.
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vare modellen visa både att och hur en samhällelig marginalisering av 
judarna motsvarades av en marginell position även i skönlitteraturen både 
i form av stereotypa framställningar och i så måtto att ”judar” sällan eller 
aldrig gavs framträdande roller. Reinsch-Campbells modell öppnar vägen 
för nya sätt att systematiskt studera föreställningar om judar (och andra 
marginaliserade grupper). Den kan med fördel kombineras med den typ av 
databasprogram som på senare tid utvecklats för analys av massdata.

Campbells bidrag följs av en tentativ jämförelse av antisemitismen i 
Danmark och Sverige efter 1870, genomförd av den danske kulturhistorikern 
och forskningsbibliotekarien Morten Thing, en jämförelse som utfaller till 
Sveriges nackdel. Enligt Thing skulle utfallet delvis kunna förklaras med att 
den jämförelsevis starkare danska radikalismen och kulturradikalismen red 
spärr mot antisemitismen. Han resonerar emellertid inte bara om likheter 
och skillnader i antisemitismens uttryck och intensitet på ömse sidor om 
Öresund utan också om begreppets ”antisemitism” användbarhet. Hans 
slutsats blir att undersökningsobjektet bör benämnas ”sätt på vilka man 
talar om judar” snarare än ”antisemitism” och att forskningsuppgiften bör 
formuleras som att ”afdække, hvordan disse verbale og ikonografiske figurer 
opstår, og hvilken funktion de får i forskellige sociale sammenhænge”. 
Thing är inspirerad av såväl Shulamit Volkov som Norman Fairclough. 
Hans ”sätt på vilka man talar om judar” erinrar också om den brittiske 
litteraturhistorikern Bryan Cheyettes argumentation för studiet av 
skapandet av kulturell skillnad inom en ”semitisk diskurs”.13

Artikeln erbjuder, liksom Bredefeldts, Brismarks och Lundqvists 
bidrag, en utmärkt illustration till hur snabbt utvecklingen har gått inom 
skandinavisk forskning om judisk historia och om ”sätt på vilka man talar 
om judar”. Dansk Center for Holocaust og Folkedrabsstudiers inventering 
av den danska antisemitismforskningen, utgiven 2001, har titeln Dansk 
antisemtisme? Frågetecknet är inte någon tillfällighet, vilket också framhålls 
i flera av bidragen.14 Sedan dess har mycket hänt. År 2004 kom historikern 

13 Se t.ex. Bryan Chyette, Constructions of ’the Jew’ in English  literature and society, 
1875–1945 (Cambridge 1993), s. 4–12; dens., ”Introduction. Unanswered questions” 
i Chyette Bryan (red.), Between ’Race’ and Culture. Representations of ’the Jew’ in 
English and American Literature (Stanford 1996), s. 1–15.
14 Se t.ex. Sofie Lene Baks bidrag ”Historiografien om antisemitismen i Danmark i 
1930erne og under besættelsen”, s. 80.
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Sofie Lene Baks synnerligen digra och gedigna kartläggning och analys av 
den danska antisemitismen under perioden 1930–1945.15 Några år senare 
(2007) satte kyrkohistorikern Martin Schwarz Lausten med publiceringen 
av boken Jødesympati og Jødehad i folkekirken punkt för sin genomgång av 
kyrkans förhållningssätt till judar i Danmark från medeltiden till 1948, 
ett kraftprov i sex band om närmare 2 500 sidor. Året därpå kom Morten 
Things lika heltäckande analys av de ryska judarna i Köpenhamn 1882–
1943, vars andra del behandlar just ”sätt på vilka man talar om judar”.16 
Exemplen kan mångfaldigas.

På motsvarande sätt har kartläggningen och analysen av antisemitismen 
i Sverige och Norge både breddats och fördjupats. För svenskt 
vidkommande skall här enbart Henrik Bachners studie av ”judefrågan” 
i konservativ, kristen och socialdemokratisk debatt under 1930-talet 
nämnas.17 I Norge avslutas i skrivande stund det stora forskningsprojektet 
”Jøden som kulturell konstruksjon i norsk offentlighed 1814–1940”. 
Projektet är, som namnet antyder, socialkonstruktivistiskt; det som 
undersökts är föreställningar om judar sådana de kommer till uttryck i den 
norska litteraturen, pressen och kyrkan. Det handlar inte bara om negativa 
representationer utan även om positiva och neutrala. Skillnadsskapandet 
står dock i fokus som en del av och ett led i olika gruppers behov av 
avgränsning och gränsdragning, vilket också innebär att föreställningarna 
kan variera mellan olika grupper och över tid. Gemensamt är att det som 
avgränsas genom att kontrasteras mot det föregivet judiska och därmed 
definieras är ”det norska”, oavsett hur detta förstås. Projektet har avsatt 
ett tiotal magisteravhandlingar, tre doktorsavhandlingar (som kommer 
att försvaras under 2013), en antologi, fyra forskningsseminarier, ett antal 
artiklar och följdprojekt, däribland en specialstudie av tillkomsten av 
”judeparagrafen” i Eidsvollförfattningen 1814.18 Förutsättningarna torde, 
mot bakgrund av ovanstående, nu föreligga för systematiska jämförelser av 
”sätten att tala om judar” i de skandinaviska länderna.

15 Sofie Lene Bak, Dansk Antisemitisme 1930–1945 (Köpenhamn 2004).
16 Morten Thing, De Russiske jøder i København 1882–1943 (Köpenhamn 2008).
17 Bachner (2009).
18 Projektet presenteras i Vibeke Moe & Oivind Kopperud (red.), Forestillillinger 
om jøder – aspekter ved konstruksjonen av en minoritet 1814–1940 (Oslo 2011).
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Antisemitism handlar det i viss utsträckning också om i det följande 
bidraget, historikern Pontus Rudbergs diskussion av hur den svenska 
utlännings- och flyktingpolitikens utformning under 1920-, 1930- och 
1940-talen bäst skall förstås och förklaras. Var utformades den? Skapades 
den av enskilda tjänstemän eller av lagstiftarna/lagstiftningen? Hur stort 
utrymme hade de olika aktörerna i flyktingfrågan? Frågeställningen 
har varit aktuell åtminstone sedan 1992 då Anders Berge i sin studie av 
den svenska behandlingen av de sovjetryska flyktingarna under andra 
världskriget hävdade att ”glappet” mellan lagstiftningen på den normativa 
nivån och tillämpningen av lagarna på den administrativa nivån gav 
enskilda tjänstemän ett visserligen begränsat men ändå väsentligt utrymme 
att forma denna politik.19 Diskussionen har intensifierats på senare år och 
det tycks råda en viss konsensus kring Berges tolkning.20 Denna utmanas 
här av Rudberg, som menar att den normativa nivån trots allt är viktigast. 

Den lagstiftning och politik Rudberg avhandlar utgör bakgrunden till 
Tomas Hammars redogörelse för turerna kring faderns, Gillis Hammar, 
appell för en generösare flyktingpolitik, ”Flyktingproblemet ses på alltför 
kort sikt. Ny aktivism att hjälpa måste skapas”, publicerad i Svenska 
Morgonbladet 1938, efter att ha refuserats av Dagens Nyheter. Uppropet, som 
i artikeln återges in extenso, är ett synnerligen intressant tidsdokument 
som ger en tydlig inblick i de dåtida flyktinghjälparnas situation och 
argumentation. Än intressantare är Tomas Hammars redogörelse för 
faderns försök att få artikeln (i tysk översättning: Die Juden und Wir) 
publicerad internationellt. Målsättningen var att skapa opinion. De svar och 
reaktioner Gillis Hammar fick från de internationella celebriteter till vilka 
han skickade texten – däribland den italienske filosofen och historikern 
Benedetto Croce, den franske författaren André Gide, den tyske författaren 
och nobelpristagaren Thomas Mann, den brittiske filosofen George 

19 Anders Berge, Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flykt-
ingarna under andra världskriget (Uppsala 1992), s. 21 f., 86.
20 Se t.ex. Andersson & Kvist Geverts (2008), s. 22 ff.; Karin Kvist Geverts, ”’Fader 
Byråkratikus’ rädsla för antisemitism. Attityder mot judiska flyktingar inom 
Socialstyrelsens utlänningsbyrå” i Andersson & Kvist Geverts (red.) (2008), s. 59 f.; 
Karin Kvist Geverts 2008 a), s. 134; Klas Åmark, Att bo granne med ondskan. 
Sveriges förhållande till nazismen, Nazi-Tyskland och förintelsen (Stockholm 2011), 
s. 480 ff.; Mikael Byström, Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med 
flyktingarna i andra världskrigets tid (Lund 2012), s. 19.
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Bernhard Shaw och den nederländske kulturhistorikern Johan Huizinga 
– var förvisso positiva och artiga men utfallet i opinionshänseende magert. 
Det förtar emellertid inte något av Gillis Hammars insatser; det är en 
särskild glädje att på detta sätt uppmärksamma det utomordentligt viktiga 
arbete denne kämpande demokrat och flyktingvän gjorde.

Flykt och flyktingskap står i fokus i även i historikern Henrik 
Rosengrens analys av ett enskilt flyktingöde, musikforskaren och musik- 
etnologen Ernst Emsheimers. Analysen ingår som en del i ett kollektiv-
biografiskt forskningsprojekt om svensk-judiska musikutövares integration 
i Sverige under 1900-talet, där Rosengren studerat ett antal judiska 
individers uppbrott från tidigare miljöer och anpassningar till det svenska 
samhället. Såväl artikeln som projektet i stort tar sin teoretiska utgångs-
punkt i den amerikanske ekonomen Albert O. Hirschmans teori om hur 
individer kan agera om de är missnöjda med sina relationer till (i detta 
fall) stater. Modellen utgår från begreppen sorti, protest och lojalitet. 
Sorti betyder att individen visar sitt missnöje genom att emigrera. Protest 
innebär att missnöjet artikuleras i syfte att förändra situationen. Lojalitet 
begränsar användandet av sortin och intensifierar protesten. Rosengren 
framhåller att modellen även kan användas för att studera hur personer 
förhåller sig till ”olika kulturarv, politiska ideologier, familjesituationer et 
cetera” och demonstrerar också detta i analysen av Emsheimers öde.

Rosengrens forskningsprojekt är en del av det större projektet ”I 
skuggan av Förintelsen. Judars integration och kulturskapande före, under 
och efter andra världskriget”. I detta ingår också konstvetaren Tanja Schults 
delprojekt om hur svensk-judiska konstnärers skapande påverkades av andra 
världskriget och Förintelsen.21 Hennes artikel i denna antologi behandlar 
hur Förintelsens trauma gestaltats av konstnären Susanne Berglind, som 
dog 2008, och av hennes döttrar Eva och Anna. Schult utgår från de spår 
Susanne Berglind har lämnat efter sig i form av brev, dokument, intervjuer, 
böcker och bilder men också från intervjuer med döttrarna och sätter in 
detta material i ett vidare sammanhang – förändringar i minneskulturen – 
för att ”förklara varför Susanne Berglinds bok Flickan och förintelsen kom 

21 Schult har nyligen, tillsammans med Eva Kingsepp, kommit ut med antologin 
Hitler für alle. Populärkulturella perspektiv på Nazityskland, andra världskriget och 
Förintelsen (Stockholm 2012).
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ut 1995 och inte tidigare eller inte alls”. Det handlar alltså om en studie 
av möjligheten att i en svensk kontext offentligt formulera erfarenheterna 
av Förintelsen. Schult visar på de svårigheter Berglind hade att integrera 
den egna erfarenheten med det svenska kollektiva minnet och att det inte 
var förrän på 1990-talet som Förintelsen i Sverige började betraktas som 
en historisk vattendelare av universell betydelse och konkluderar att de 
överlevandes minnen först då blev allmänt erkända.

Antologin avslutas med ännu en artikel om antisemitism och flykting-
mottagande. I samband med de antisemitiska kampanjer som rasade i 
Polen 1968–1972, i skuggan av sexdagarskriget och som en del i det polska 
kommunistpartiets interna maktkamp, flydde/fördrevs många polska 
judar. I fokus står hur några av dessa ”tvångsmigranter” hanterades och 
slussades in i det svenska samhället av svenska ambassaden i Warszawa, 
Utrikesdepartementet (UD) i Stockholm, Socialstyrelsen, Arbetsmarknads-
styrelsen (AMS), Statens Invandrarverk (grundat i samband med 
mottagandet av de polska judarna 1969), Socialstyrelsen, Mosaiska 
församlingen i Stockholm och Föreningen Polska Judar i Sverige, liksom 
samarbetet med de amerikansk-judiska flyktinghjälpsorganisationerna 
Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) och American Jewish Joint 
Distribution Committee (JDC) och andra. Artikeln är skriven av 
historikern Izabela A. Dahl, vars avhandling Ausschluss und Zugehörigkeit. 
Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten 
Weltkrieg publicerades i Tyskland tidigare i år (2013).22 Dahl visar bland 
annat hur ”arbetsfördelningen” mellan de inblandade myndigheterna, där 
AMS hade huvudansvaret, och organisationerna såg ut. Hon framhåller 
Mosaiska församlingens roll som koordinator liksom dess omfattande 
kuratorsverksamhet samt den betydelse Föreningen Polska Judar i Sverige 
hade. Genom det snabba agerandet, där inte minst utrikesminister Torsten 
Nilsson spelade en viktig roll, kunde fler än 3 000 polska judar tas emot.

22 Det finns tidigare svensk forskning om gruppen polska judar i Sverige. Här 
kan erinras om Julian Ilickis doktorsavhandling Den föränderliga identiteten. Om 
identitetsförändringar hos den yngre generationen polska judar som invandrade till 
Sverige under åren 1968–1972 (Åbo 1988). En tidigare generation polska judar har 
vidare behandlats i en annan svensk avhandling i sociologi, nämligen Jaff Schatz, 
The generation: the rise and fall of the Jewish communists of Poland (Berkeley 1991).
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Sidensjalar och socker 

Judiska näringsidkares betydelse för 
konsumtionsrevolutionen i Sverige1

Anna Brismark & Pia Lundqvist

Den 25 maj 1822 kunde man läsa följande under rubriken ”Till salu” i 
Götheborgs Aftonblad:

W J Vallentin till nedsatt pris: fint och ordinärt kaffe, gult havana-socker, 
congo, compon och Swatswon-The, Ingefära, Buenos Aires hudar, stora 
brasilianska oxhorn, amerikansk tvål, Norrköpings stärkelse, 3 och 4 b:n 
lin, äkta turkiskt rött samt blekt och oblekt bomullsgarn, samt av egen 
tillverkning fina randiga och rutiga bomullstyger, blekta, oblekta och 
färgade bomullslärfter, bästa sort såpa om 6 lp netto per fjärding, samt all 
slags marmorerad tvål.2

Annonstexten visar några av de varor som en av Göteborgs judiska 
köpmän, W. J. Vallentin, hade till försäljning. Samtidigt som annonsen 
ger en inblick i grosshandlarens verksamhet visar den exempel på några 
av de konsumtionsvaror som blev allt vanligare från och med 1700-talets 
slut. Efterfrågan på varor som kaffe, socker, te och bomullstyger ökade hos 
breda lager av befolkningen och Sverige karaktäriserades av en växande 
inhemsk marknad. Denna ”konsumtionsrevolution” ses idag som en viktig 
förutsättning för den fortsatta industriella utvecklingen under 1800-talet 
och som en central del i det moderna samhällets framväxt.3

1 Denna artikel skrevs i början av vårt arbete med projektet ”En judisk väv av 
textilier och handelskontakter” som finansierats av Vetenskapsrådet och Handelns 
utvecklingsråd. Texten saknar referenser efter våren 2009.
2 Annons i Götheborgs Aftonblad 25/5 1822, Nr 59. Samma eller snarlik annons 
återkommer i sju följande nummer.
3 Se Merike Fridholm, Lars Magnusson & Maths Isacson, Industrialismens rötter. 
Om förutsättningarna för den industriella revolutionen i Sverige (Stockholm 1976); 
Lennart Schön, Från hantverk till fabriksindustri. Svensk textiltillverkning 1820–
1870 (Lund 1979); dens., Industrialismens förutsättningar (Lund 1982) samt Christer 
Ahlberger, Konsumtionsrevolutionen. 1, Om det moderna konsumtionssamhällets 
framväxt 1750–1900 (Göteborg 1996).
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Utbud, efterfrågan och distribution

I samband med att forskningen allt mer uppmärksammat konsumtions-
marknadens tidiga ökning har ett flertal svenska och internationella studier 
av konsumtionsförändringar genomförts.

Ekonomhistorikern Lennart Schön har på nationell nivå studerat 
samspelet mellan en växande efterfrågan och ett större utbud av enklare 
textilier. Han menar att jordbrukets omvandling, förändrade inkomst-
förhållanden och en allt större lönearbetarklass befrämjade framväxten av 
textilindustrin. Samtidigt bidrog sänkta relativpriser på textilier till att öka 
efterfrågan.4

Historikern Christer Ahlberger har uppmärksammat såväl regionala 
som sociala skillnader när det gäller olika befolkningsgruppers konsumtion 
av porslin, kaffe och te. Här framgår att landsbygdsbefolkningen 
utgjorde en stor del av de nya konsumenter som bidrog till att skapa en 
kraftfull efterfrågan före 1850. Enligt Ahlberger var orsakerna till detta en 
kombination av en ökad tillgång på varor, en generell välståndsökning och 
en proletariseringsprocess där allt fler måste vända sig till marknaden för 
tillgång på varor.5 Dessutom fördubblades Sveriges befolkning mellan 1750 
och 1850, vilket i sig innebar en större efterfrågan. Internationell forskning 
har också visat att förändrade preferenser hos befolkningen har haft 
betydelse för konsumtionsvarumarknadens framväxt.6

Förutom ökad efterfrågan och större utbud var en fungerande 
varudistribution en viktig förutsättning för den växande konsumtionen. 
Parallellt med konsumtionsförändringarna utvecklades Sveriges 
kommersiella struktur så att tillgängligheten till varor ökade markant. 
Olika typer av handelsformer såsom gårdfarihandel och lanthandel spelade 
tillsammans med städernas gross- och minuthandlare en framträdande 

4 Schön (1979), s. 95–98, 175.
5 Ahlberger (1996), s. 158 f.
6 Pat Hudson, ”Proto-industrialization in England” i Marcus Cerman & Sheilagh 
Ogilvie (red.), European proto-industrialization, (Cambridge 1996), s. 54. Se även 
t.ex. Maxime Berg ”Consumption in eigthteenth- and early nineteenth century 
Britain”, i Roderick Floud & Paul Johnson (red.) The Cambridge economic history 
of modern Britain, volume 1, Industrialisation 1700–1860 (Cambridge 2004); Jan de 
Vries, ”The Industrial Revolution and the Industrious Revolution”, i Journal of 
Economic History, vol 54, no. 1 (1994), s. 249–271.



19

roll.7 Bland dessa handelsaktörer utgjorde de judiska köpmännen en 
intressant och viktig grupp.

Den judiska gruppen i Göteborg

Från och med år 1782 fick judar lov att bosätta sig i fyra svenska städer. 
År 1815 fanns cirka 800 judar i Sverige, varav 481 i Stockholm, 215 i 
Göteborg, 54 i Norrköping och 35 i Karlskrona.8 Judereglementet 1782 
innehöll bestämmelser som reglerade den judiska gruppens kommersiella 
verksamhet. Reglerna innebar att de hade begränsad handelsfrihet och att 
de inte fick syssla med hantverk som innefattades av skråstadgan.9

För Göteborg var situationen speciell på grund av att ett antal judar 
tidigare hade varit bosatta i det närbelägna Marstrand. Staden hade mellan 
1775 och 1794 status som Porto Franco-hamn, vilket innebar frihandels-
privilegier och att utländska köpmän fritt fick bosätta sig där.10 Tidigare 
forskning har pekat på att de judiska köpmännen var viktiga för Göteborgs 
tidiga industrialisering och handel. Under perioden 1810–1820 utgjorde 
judiska handelsmän cirka en tiondel av stadens samtliga handlare.11 Många 
av dem var verksamma inom textil- och manufakturhandeln. Under 
kontinentalhandelns tid fungerade många även som kommissionärer.12 Ett 
halvsekel senare drevs omkring en tredjedel av de grosshandelsfirmor som 
fanns i Göteborg i judisk regi.13 En och samma familj var ofta involverad 
såväl i import, produktion och grosshandel, som inom olika branscher som 
textil, livsmedelsindustri och finansverksamhet.

7 Se bl.a. Anna Brismark, Mellan producent och konsument. Köpmän, kommissionärer 
och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 2008); Pia Lundqvist, 
Marknad på väg. Den västgötska gårdfarihandeln 1790–1864 (Göteborg 2008); Anna 
Brismark & Pia Lundqvist, ”Före lanthandelns tid? Förutsättningarna för och 
förekomsten av handel på den svenska landsbygden före 1846”, i Gudrun Andersson 
& Klas Nyberg (red.), Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 
1800-talen (Uppsala 2010).
8 Hugo Valentin, Judarna i Sverige från 1774 till 1950-talet (Stockholm 2004), s. 56.
9 Valentin (2004), s. 52–55. I detta sammanhang är det dock viktigt att betona att 
all handel var strikt reglerad under den aktuella tiden.
10 Valentin (2004), s. 48.
11 Bertil Andersson, Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling. 1, Från 
fästningsstad till handelsstad 1619–1820 (Stockholm 1996), s. 142.
12 Valentin (2004), s. 60. Se vidare Andersson (1996), s. 237–294.
13 Valentin (2004), s. 89.
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1830-talet har särskilt framhållits som det decennium då den svenska 
konsumtionsvarumarknaden expanderade på allvar. Ekonomhistorikern 
Martin Fritz har pekat på den stora betydelse som Göteborgs importfirmor 
hade för inrikeshandeln då deras varor såldes vidare till handelsmän 
inriktade mot den inhemska marknaden. ”Karaktäristiskt för denna 
verksamhet”, skriver Fritz, ”var det stora inslaget av invandrade judiska 
familjer, till exempel Heyman, Hertz och Fürstenberg”.14

Bilden av den judiska gruppens betydelse för konsumtionsvaru- 
marknadens framväxt stämmer väl överens med internationell forskning. 
Här framgår att judar i mycket större utsträckning än andra var 
involverade i de branscher som var framträdande i den ekonomiska 
moderniseringsprocessen. I samband med detta har deras entreprenörs-
inriktade verksamhet och betydelse för förnyelse av tillverkning och handel 
särskilt betonats.15

Tre fallstudier

Judiska företagare spelade alltså en framträdande roll för den ekonomiska 
utvecklingen kring 1800-talets mitt. Med tanke på gruppens dominans 
inom fältet finns förvånande litet forskning på området, framför allt 
vad gäller tiden före 1850.16 En tänkbar förklaring till att frågan inte 
uppmärksammats i någon större grad är att den judiska gruppen inte var 
särskilt framträdande inom den för exportindustrin så dominerande järn- 
och trävaruhandeln. Intresset för konsumtionsvaror och deras distribution 
har ökat först under senare år, vilket inneburit att nya grupper av köpmän 
kommit i fokus.

14 Martin Fritz, Göteborgs historia. Näringsliv och samhällsutveckling. 2, Från 
handelsstad till industristad 1820–1920 (Stockholm 1996), s. 69 f. Se även Artur 
Attman, ”Judiska insatser i Göteborgs samhällsutveckling”, i Göteborgs mosaiska 
församling 1780–1980 (Göteborg 1980), s. 34.
15 Victor Karády, The Jews of Europe in the modern era. A socio-historical outline 
(Budapest 2004), s. 49; Yuri Slezkine, The Jewish century (Princeton 2004).
16 Nyligen utkom dock en monografi som behandlar de svenska judarna från 
1800-talets mitt och framåt: Rita Bredefeldt, Judiskt liv i Stockholm och Norden. 
Ekonomi, identitet och assimilering 1850–1930 (Stockholm 2008). I övrigt se främst 
Attman (1980); Valentin (2004), s. 84–97; Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, 
Tusen år av invandring. En svensk kulturhistoria (Stockholm 2005).



21

I denna artikel presenteras tre fallstudier från projektet En judisk 
väv av textilier och handelskontakter. Syftet med projektet har varit att 
närmare undersöka den judiska gruppen i Göteborg under det tidiga 
1800-talet, med fokus på dess roll för produktion och handel med textilier 
och kolonialvaror. Målet är att öka vår kunskap om hur de moderna och 
eftertraktade konsumtionsvarorna förmedlades till en bred allmänhet inom 
Sverige.

Den första fallstudien behandlar grosshandlaren Moses Fränkel och ger 
en bild av hans textila handel under tidigt 1840-tal. Därefter berörs helt 
kort Pineus kattuntryckeri, framför allt dess kunder och distribution. I den 
tredje fallstudien står den judiska firman L. E. Magnus & Co och dess 
sockerbruk i blickpunkten.

Moderna köptyger – textilier som motor i ekonomisk 
utveckling

Textil produktion har alltid varit något av en motor i utvecklingen av nya 
produktionssätt och i den ekonomiska utvecklingen över huvud taget. I den 
gryende kapitalismens Norditalien och Flandern var det textilproduktionen 
som var källan till välståndet. I den industriella revolutionens Storbritannien 
spelade textilindustrin en avgörande roll. Mekanisering av spinning och 
vävning åstadkom en kraftig produktionsökning. I modern tid har flera 
utvecklingsländer påbörjat sin industrialisering med textilframställning.

Även när det gäller konsumtion intar textilier en särställning. Alla 
behöver kläder, fattig som rik. I samband med den successiva övergången 
från självhushållning till marknadsekonomi, kom tyger och färdigsydda 
plagg att inta en huvudroll bland konsumtionsvarorna. Textilier, som de 
flesta tidigare producerat inom hushållet, blev i allt högre grad en köpvara. 
En undersökning av konsumtionen i Frankrike på 1700-talet visar att 
textilier stod för en betydande andel av hushållens tillgångar, och att deras 
värde ökade snabbare än andra föremålskategorier i alla sociala grupper.17 
Även i Sverige steg konsumtionen av färdigvävda tyger markant under

17 Daniel Roche, A history of everyday things. The birth of consumption in France, 
1600–1800 (Cambridge 2000), s. 211.
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1800-talets första hälft.18 Undersökningar om klädernas ekonomiska värde 
hos den svenska landsbygdsbefolkningens lägre skikt visar, att kläderna 
utgjorde omkring en tiondel av hushållens tillgångar.19 Den stigande textil- 
konsumtionen kan förklaras såväl av en växande efterfrågan som av ett 
ökat utbud och större tillgänglighet.

Klädedräkten markerar bärarens identitet och sociala status. När 
människors ekonomiska situation blir bättre – vilket den alltså blev under 
den här studerade perioden – uttrycks detta ofta genom klädsel och hem-
inredning. Den generella välståndsökningen ledde till att även exempelvis 
pigor och drängar kunde köpa de nya moderna tygerna och accessoarerna. 
När efterfrågan diskuteras, är också pris en väsentlig aspekt. Under den 
undersökta perioden kan vi notera en relativ prissänkning på textilier 
till följd av den generella välståndsökningen. Dessutom ledde den mer 
rationaliserade produktionen och den ökande konkurrensen ofta till lägre 
priser även i absoluta tal.20

När det gäller utbudet kan vi konstatera att den tekniska och industriella 
utvecklingen från 1700-talet och framåt ledde till ett mer varierat utbud. 
Modern väveri-, tryck- och färgteknik utvecklades snabbt. Förutom tekniska 
förbättringar i produktionen bidrog den internationella handeln till ett 
större varuutbud, vilket understödde konsumenternas begär efter nyheter. 
Import av kinesiskt siden och indiska kattuner (tryckta bomullstyger)  
från och med 1600-talets slut skapade en vurm för ”det orientaliska”.

Den svenska handelspolitiken präglades av merkantilistiska ideal, 
och man strävade efter att producera så mycket som möjligt av det som 
konsumerades inom landet. Den inhemska produktionen stimulerades 
bland annat genom generösa villkor för textilindustrin, import av 
kunnig arbetskraft, industrispionage och en protektionistisk tullpolitik.21 
Inhemsk tillverkning av siden och kläde i manufakturer syftade till att 

18 Schön (1979), s. 47–58.
19 Marie Tengroth Ulväng, ”Bondehushåll i förändring. Kläder som uttryck för 
socioekonomisk ställning i 1800-talets Härjedalen”, i Pia Lundqvist & Christer 
Ahlberger (red.), Varans vägar och världar. Handel och konsumtion i Skandinavien 
ca 1600–1900 (Göteborg 2007), s. 72.
20 Schön (1979), s. 29 f.; Ahlberger (1988), s. 17 f.
21 Klas Nyberg, ”Staten, manufakturerna och hemmamarknadens framväxt”, i 
Maths Isacson & Mats Morell (red.) Industrialismens tid. Ekonomisk-historiska 
perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år (Stockholm 2002).
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minska importen. Kattuntryckerier grundades på 1700-talet i Stockholm, 
Norrköping och Göteborg.22

Det större utbudet av textilier ledde i sig till en ökad konsumtion. Från 
att ha varit en exklusiv vara som brukades av några få, blev bomullstyger 
den textila masskonsumtionens viktigaste vara. Med sitt låga pris kom de 
i hög grad att ersätta linnetyger, som till stor del producerats inom hus-
hållen. De tryckta bomullstygerna, kattunerna, blev en attraktiv modevara. 
Konsumenterna fick över huvud taget större valmöjligheter. De som hade 
råd klädde sig hellre i fabrikstillverkat kläde än i hemvävd grov vadmal. 
Sjalar, halsdukar och västtyger i siden och halvsiden var andra köpvaror 
som konsumerades av allt fler.

Sven Johansson i Madesjö köper en sjal

En dag i början av 1840-talet besökte gårdfarihandlaren Sven Elias 
Andersson från Roasjö i Västergötland byn Norra Pärsmåla i Madesjö 
socken i Småland. I Norra Pärsmåla sålde han halsdukar och en sjal till 
husbonden Sven Johansson. Förmodligen var sjalen, ett kvinnoplagg, 
ämnad åt hans hustru. Nu förtäljer inte uppgifterna något om den inköpta 
sjalens utseende eller ursprung, men priset för ”halsdukar och sjal” uppgick 
till nio och en halv riksdaler, vilket pekar på att sjalen var dyrbar. Petter 
Sjö, bosatt på samma ställe, köpte en halsduk och dennes hustru socker-
duk och sits.23

Vid denna tid spelade gårdfarihandeln fortfarande en väsentlig roll 
för att förse landsbygdsbefolkningen med köpvaror, inte minst textilier. 
Gårdfarihandlarna sålde ofta varor på kredit. Fordringarna till invånarna 
i Norra Pärsmåla finns upptagna i Sven Elias Anderssons konkursakt från 
1843, tillsammans med fordringar till 250 andra smålänningar från samma 
trakt.24 Genom att studera listan på handlarens utestående fordringar 

22 Ingegerd Henschen, Kattuntryck. Svenskt tygtryck 1720–1850 (Stockholm 1992).
23 Sockerduk var ett tunt vitt bomullstyg, batist. Sits eller chintz var ett 
tryckt mönstrat bomullstyg, ofta med glättad yta. Benämningarna på tryckta 
bomullstyger varierar i de historiska källorna. Det förekommer att kattun och sits 
används synonymt.
24 Göteborgs Landsarkiv (GLA), Kinds häradsrätt (hr), F III vol 28 nr 3, konkursakt 
efter Sven Elias Andersson.
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kan man således få reda på vilka köparna var och i vissa fall vad de köpt. 
Förutom de ovan nämnda varorna sålde Andersson bomullstyg, näsdukar, 
vadmal, kläde, västtyg, halvsidentyg, silkesdukar, förkläden, strumpor och 
klockor. Tack vare gårdfarihandlarna blev ”enkel lyx” i form av importerade 
och fabrikstillverkade tyger och färdiga plagg snabbt tillgängliga, även i 
avlägsna landsortsområden.

Judiska köpmän och fabrikörer som grossister åt västgötska 
gårdfarihandlare

Sven Elias Andersson, som sålde sjalen i Madesjö, var alltså en av 
alla de hundratals gårdfarihandlare som bidrog till att föra ut nya 
moderna textilier till en bred och allt större kundkrets på den svenska 
landsbygden.25 Huvudsakligen sålde dessa handlare textilier producerade 
i Sjuhäradsbygdens hemindustri, men ett par decennier in på 1800-talet 
intog köptyger en allt viktigare plats i sortimentet.

Anderssons konkursakt visar inte bara hans fordringar till kunder, utan 
även skulder till dem som han i sin tur köpt sina varor av. Granskar vi 
förteckningen över borgenärerna får vi veta att Andersson, vid sidan av 
varor från den egna hembygden, även handlat varor av stadshandlare i 
Borås och av köpmän i Göteborg. De som Andersson handlat av i Göteborg 
var Johan Benneke, änkan Betty Pineus, Moses Fränkel, H. J. Heyman & 
Co, Salomon Jacob Heyman samt Samuel Josefsson. Dessa tillhörde alla 
gruppen av judiska handlande och fabrikörer i Göteborg.

Studerar man efterlämnade handlingar efter gårdfarihandlare åter-
kommer de judiska näringsidkarna som borgenärer. Om man omvänt 
undersöker bouppteckningar och konkursakter hos judiska köpmän åter-
finner man ofta gårdfarihandlare bland deras kunder. Ett par decennier in 
på 1800-talet skaffade alltså påfallande många av gårdfarihandlarna sina 
eftertraktade köp- och industrivaror från en mindre grupp judiska köpmän 
och producenter i Göteborg.26

25 Om den västgötska gårdfarihandelns roll för konsumtionsmarknaden, se vidare 
Lundqvist (2008), särskilt kapitel 7.
26 Lundqvist (2008), s. 200 f.
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Importhandel och hemmamarknad

Tidigare forskning har visat att judar var viktiga aktörer inom textil-
branschen, både som handelsmän och producenter. På kontinenten hade 
många judar en framträdande roll som importörer av brittiska textilier och 
de som sedan invandrade till England fick ofta en framträdande roll som 
exportörer. De som agerade som kommissionärer i England hade genom sin 
expertkunskap och kännedom om marknaden fördelar framför handlare på 
kontinenten.27 Exempel från bland annat textilstaden Manchester visar, att 
de judiska familjerna där fick sitt välstånd genom handel och produktion 
framför allt inom textilbranschen.28 På andra håll i Europa, exempelvis i 
Hamburg, var judar också framträdande i handeln med textilier.29

Moses Fränkels handelsverksamhet

Vi har alltså kunnat konstatera att västgötska gårdfarihandlare hade skulder 
till judiska köpmän i Göteborg. En av dem var grosshandlaren Moses 
Fränkel. Han blev upptagen i Göteborgs borgarelängd den 24 december 
1824, och anges då som judisk grosshandlare.30 Först efter judereglementets 
upphörande 1838 kunde judiska handlare söka burskap i staden. Samma år 
antogs Fränkel som medlem i Göteborgs handelsförening, ett villkor för att 
erhålla burskap. I sin konkursansökan, daterad den 10 mars 1843, skriver 
han att han under tjugo år idkat handel i Göteborg och att han nu kommit 
på obestånd. Han hade hustru (Selly, född Delbanco) och nio barn att 
försörja. Svärfadern M. E. Delbanco hade vid tiden för konkursen gått in 
och köpt upp hela bohaget, med dispositionsrätt för familjen Fränkel.31

27 Harold Pollins, Economic history of the Jews in England (East Brunswick, N.J. 
1982), s. 93–95.
28 Todd M. Endelman, The Jews of Britain, 1656 to 2000 (Berkeley 2002), s. 91 samt 
Pollins (1982), s. 94.
29 Michael Brenner, Stefi Jersch-Wenzel & Michael A. Meyer (red.), German-Jewish 
history in modern times. Vol. 2, Emancipation and acculturation, 1780–1871 (New 
York 1997), s. 76.
30 GLA, Göteborgs och Bohusläns länsstyrelse, landskansliet, E III:1.
31 GLA, Göteborgs rådhusrätt och magistrat, E IV:a, vol. 296, konkursakt efter 
Moses Fränkel.
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Varusortiment

Fränkels konkursakt ger en god uppfattning om vilka varor han 
distribuerade. Det finns relativt omfattande förteckningar på varor som 
lämnats som säkerhet för lån tagna i november 1842 respektive januari 
1843. Sammanlagt specificeras 59 olika varuslag. Sortimentet är nästan 
enbart inriktat på textila varor, ett undantag är silverknivar och gafflar. 
Bland tygerna finns tryckta bomullstyger, där bland annat schweitzersits 
och fransk sits specificeras. Av ylletyger kan nämnas blå kalmink och 
yllebyxtyg, utav sidentyger orleans och silkessammet. I sortimentet ingick 
även vit och kulört linong, slät och faconerad tyll samt enklare material 
som hamptyg och tagelduk. Varulagret innehåller inte mindre än 17 olika 
slag av sjalar, sjaletter och halsdukar i bomull, ylle och siden. Här finner 
vi bandanas (tryckta bomullsdukar), yllemuslinsdukar, florssjaletter samt 
äkta sjalar och äkta svarta dukar.32 Bland färdiga plagg och persedlar fanns 
hängslen, vantar, nattsockor och halvsidenförkläden. Slutligen innehöll 
sortimentet gardintofsar, sidenparaplyer och väskor. Vid en jämförelse med 
en gårdfarihandlares sortiment innehåller Fränkels varulager mer exklusiva 
varor, och genom listan på fordringsägare kan vi dra slutsatsen att de allra 
flesta varor var importerade.33

Ytterligare information om varorna och deras ursprung får man genom 
de räkningar på varor från utländska och inhemska handelshus som är 
bilagda i konkursakten. Här kan man se varifrån han köpt olika slag av 
varor. Några kom från svenska leverantörer, exempelvis K. A. Almgrens 
sidenväveri och Sidenfabriksbolaget Mazér & Co i Stockholm. På båda 
ställena köpte Fränkel svarta (”carlé-”)sidensjalar. Av storförläggaren 
och fabrikören Sven Eriksson i Kinna i Sjuhäradsbygden – Sveriges mest 
betydande bomullsproducent vid den här tiden – hade Fränkel skulder för 
cambrick och shirting (enkelt bomullstyg) för 2 462 riksdaler.

Merparten av skulderna var emellertid utländska, de allra flesta till 
varuleverantörer med säte i Hamburg. Från S. J. Magnus i Hamburg 
kommer en räkning på sidendukar. En nota kommer från Heinrich Levin i 

32 Uppgiften om ”bandanas” från Phyllis G. Tortora, (red.), Fairchild’s dictionary of 
textiles. Sjunde upplagan. (New York 1996). ”Äkta” sjalar och dukar avser troligen 
siden.
33 Jämför Lundqvist (2008), s. 218–222.
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Berlin och avser sidentyger och sidendukar av olika slag till ett värde av 489 
hamburger banco. Det framgår att affärerna är gjorda på Leipziger Messe 
den 10 november 1842. Liknande varor är inköpta hos Tannenbaum Pariser 
& Co i Berlin, 787 hamburger banco. Bland fordringsägarna i Berlin 
fanns också Kadusch & Hoffstädt, som bland annat sålde ”slotts-, regn- 
och solparaplyer”. Räkningen avser bomulls-, halvsiden- och olika slag 
av sidenparaplyer för 306 hamburger banco. Sammantaget kan man dra 
slutsatsen att sortimentet speglar efterfrågan på finare, mer eller mindre 
statusfyllda textilier.

Internationella handelskontakter

För att undersöka Fränkels internationella handel är det de utländska 
skulderna och fordringsägarna som är intressanta. Huvuddelen av de 
utländska fordringsägarna fanns i Hamburg, 38 stycken. Hamburg var vid 
denna tid en av de viktigaste hamnarna för handeln med kolonialvaror och 
varor från Storbritannien till kontinenten. Brittiska varor till Skandinavien 
transporterades i stor utsträckning via Hamburg. Huvuddelen av Fränkels 
handelskontakter i Hamburg var judiska. Där märks bland andra flera 
medlemmar av familjerna Delbanco, Magnus och Warburg, vilka också 
var etablerade i Göteborg.

Intressant att notera är att Michael Warburg verkar ha fungerat som 
kommissionär vid en stor del av Fränkels affärer med Hamburg. Fadern, 
Simon Elias Warburg, hade tidigt på 1800-talet etablerat sig som handlare 
i Göteborg och upprättade där en gren av brodern Samuel Elias Warburgs 
firma i Hamburg. Michael Warburg, som var svensk konsul i Köpenhamn, 
fungerade även som förmedlare av affärer hos flera andra göteborgska 
judiska köpmän.34

Åtta av Fränkels borgenärer fanns i Berlin, och ytterligare en vardera 
i Elberfeld, Frankfurt am Main och Basel. Fem skulder rörde varor från 
Storbritannien. Fordringsägare där var Alexander Richie i Leeds, B. Franks 
i Edinburgh samt Field & Co i Hull. Nästan alla leveranser av textilvaror 
från England skeppades via Hull. Två fordringar som avsåg varor från 
Manchester hade förmedlats av den i Hamburg verksamma handelsfirman 

34 GLA, Kinds hr F III a, Ås hr F IV, konkursakter.
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Horwitz Meyer & Co. Tre räkningar från 1842–43 finns bevarade och 
avsåg bland annat köp av tryckta mollskinn, bomullsbyxor och kallikå. 
Horwitz Meyer & Co hade förutom varorna debiterat kostnader för 
packning, transport och fyra procents provision. Detta indikerar att en 
del av Fränkels varuleveranser från Hamburg avsåg brittiska textilier. Just i 
detta fall är det firman Horwitz Meyer & Co som har agerat kommissionär 
i Manchester.

Importlistor i Göteborgs handelsförenings arkiv ger en samlad bild 
av Fränkels leveranser utomlands. 1842, året före konkursen, var Fränkel 
delägare till last i totalt 17 skepp som anlände till Göteborg.35 Av dessa 
kom sex från Hamburg, sju från Köpenhamn, tre från Hull och ett från 
Ålborg. Varuslagen specificeras inte, utan anges som exempelvis ”en bal 
sjalar”, ”en packe vävnader” eller ”ett kolli”. Utifrån skeppens avgångsorter 
kan vi här inte dra fler slutsatser än att vissa leveranser kom direkt från 
Storbritannien, medan andra kom från Tyskland och Danmark.

Varornas spridning

Genom förteckningen på Fränkels utestående fordringar kan vi få en 
uppfattning om vilka han levererade varor till. Konkursakten listar 
212 säkra fordringar med ett sammanlagt värde av 55 595 riksdaler och 
tio osäkra fordringar, totalt värderade till 22 079 riksdaler. Ser vi till de 
säkra fordringarna var en dryg tredjedel, 72 stycken, till personer som 
kan identifieras som gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden, vilket ånyo 
bekräftar att denna kundkategori var viktig.

Vidare var en fjärdedel av fordringarna från städer utanför Göteborg, 
huvudsakligen från stadshandlare. Av kartan nedan framgår att det framför 
allt var i västsvenska städer som fordringarna fanns. Några undantag fanns 
dock, bland annat Stockholm, Sundsvall, Ålborg i Danmark och Stavanger 
i Norge.

35 GLA, Handelsföreningens arkiv, D II:15.
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Kartan ger en bild av vart Moses Fränkels textila varor distribuerades, förutom i 
Göteborg, vid tiden för hans konkurs 1843.

När det gäller de resterande fordringarna, cirka 40 procent, anges inte ort, 
och en slutsats är att dessa hör hemma i Göteborg. Ett antal göteborgska 
handlare kan identifieras, till exempel firman Blidberg & Stridsberg.

Sammanställningen av fordringarna bekräftar att Fränkel fungerade 
som grossist både till handlare på mindre orter och till gårdfarihandlare. 
Hans affärsverksamhet är ett belysande exempel på hur de judiska 
köpmännen bidrog till att sprida importerade textilier vidare ut till 
detalj- och gårdfarihandel. Genom minuthandlarna i småstäderna nåddes 
konsumenter framför allt i Västsverige, och genom gårdfarihandlarna 
spreds varorna i större delen av landet, där de nådde ut direkt till 
landsortsbefolkningen. Som framgått bestod Fränkels handelsnätverk 
inom Sverige till största delen av icke-judiska kontakter, till skillnad från 
hans internationella nätverk.
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Kattuner – ett judiskt kompetensområde

Det har redan nämnts att många av de handlande inom den judiska 
gruppen i Göteborg utökade sin verksamhet i andra riktningar. 
Flera av dem startade kattuntryckerier. Just textiltryck var ett judiskt 
kompetensområde. En internationell utblick ger vid handen att judar var 
ledande i utvecklandet av nya färgeri- och trycktekniker i Berlin under 
1820- och 1830-talen.36 Textilhistorikern Ingegerd Henschen menar att när 
judiska kattuntryckare etablerade sig i Sverige innebar detta en ”fullständig 
vändpunkt” vad gäller förnyelsen av såväl färgteknik som design.37 I 
Stockholm etablerades från och med sekelskiftet 1800 ett stort antal 
kattunfabriker drivna av judar, däribland Lamms fabriker vid Blecktornet 
och Heleneborg, som tillhör de mest kända.

Judiska kattuntryckare i Göteborg

Även i Göteborg fanns ett antal kattuntryckerier i judisk regi. Från och 
med 1795, då Philip Samuel Fränkel startade sin kattunfabrik, etablerades 
i staden sammanlagt 20 anläggningar fram till 1856. Av dessa drevs nio 
av judar. Ser man till antalet anställda och genomsnittlig årsproduktion 
framstår dessa fabriker som helt dominerande.38 De mest betydande var 
Reis & Magnusson med fabriken Aronsdal (1816–1836) och Isaac och 
Betty Pineus, vars fabrik Ericsberg fanns mellan 1820 och 1858. Henschen 
framhåller även att särskilt de göteborgska kattuntryckerierna spelade en 
stor roll för spridningen av tryckta textilier på den svenska landsorten.39 
Detta bekräftas av statistik över ”upphandlade fabriksvaror”, där inköp 
som minuthandlare i mindre städer gjort redovisas.40 1819 hade Reis & 
Magnusson vid sidan av tryckeriet anlagt ett väveri, som tillgodosåg 
behovet av bomullsvävnader att trycka på. De importerade tyger som man 

36 Brenner et al. (1997), s. 86 f.
37 Henschen (1992), s. 44. Se även Valentin (2004), s. 86.
38 Gösta Bodman, Fabriker och industrier i det gamla Göteborg (Göteborg 1925), 
s. 158.
39 Henschen (1992), s. 44.
40 Riksarkivet (RA), Kommerskollegium, Advokatfiskalkontoret, Årsberättelser:
Upphandlade fabriksvaror.
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använt tidigare var nämligen dyra. Under 1820-talet hade firman i medeltal 
61 arbetare anställda, och ett produktionsvärde av 95 400 riksdaler per 
år. Decenniet anses vara ”en kattuntryckeriets glansperiod” och Reis & 
Magnussons fabrik var då en av de mest betydande i riket och distribuerade 
mest tryckta tyger till landsorten.41

Makarna Pineus och Ericsberg

Isaac Pineus (1781–1837) kom till Göteborg 1810. Till skillnad från de 
flesta andra judar som invandrade vid denna tid kom han inte från norra 
Tyskland, utan från England. Pineus var verksam som handlande, men 
fick år 1819 kommerskollegiums tillstånd att anlägga ett kattuntryckeri. 
Fabriken Ericsberg byggdes vid Mölndalsån, strax utanför stadsgränsen. 
Även Pineus hade eget väveri. Årsproduktionen var lägre än för Reis & 
Magnusson, i genomsnitt kring 30 000 riksdaler, och antalet anställda 
31. Efter det att Isaac avlidit i januari 1837, drevs verksamheten vidare av
hans änka Betty, född Holländer.42 Sockerbruksägaren L. E. Magnus
och flera andra köpmän lånade pengar till Betty Pineus i samband med
makens död.43 Detta verkar ha varit en lyckad investering då den årliga
produktionen från och med denna tid ökade kontinuerligt, ända fram till
företagets avveckling.44

I importlistor från tidigt 1840-tal noteras att Betty Pineus importerade 
bland annat vävnader, garn, färgstoffer, kemikalier till färgning samt 
plankor av päronträ.45 Det sistnämnda indikerar att åtminstone en del 
av tillverkningen vid Ericberg skedde enligt den äldre hantverksmässiga 
metoden med blocktryck, där mönstret skars ut i en tryckstock av trä. 
(Päronträ anses vara det bästa materialet att använda i tryckstockar.) 
Vidare framgår av Isaac Pineus bouppteckning att det fanns en 

41 Bodman (1925), s. 156 f.
42 Ibid.
43 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 10, 
Hallrätten protokoll 22/6 1837, 26/1 1843.
44 Bodman (1925), s. 157.
45 GLA, Handelsföreningens arkiv, D II Importlistor.
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formskärare anställd vid fabriken 1836.46 Detta utesluter inte att även 
nyare tillverkningsmetoder som koppar- och cylindertryck använts. Detta 
återstår att undersöka närmare.

Varuutbud och kunder

I Pineus bouppteckning från 1837 redovisas varulagret. Där framgår att 
sjalar, sjaletter och huvuddukar utgjorde huvuddelen av sortimentet. 
Dessutom fanns band (”bårder”) och kattun i metervara. Dessa typer av 
varor efterfrågades framför allt av kvinnor. Sett utifrån konsumenternas 
perspektiv, var de tryckta textilierna att betrakta som lyxvaror, åtminstone 
för lägre sociala skikt.

De tryckta kattunerna köptes upp av gårdfarihandlare och stads-
handlare för vidare försäljning till kunderna. I bouppteckningen finns 
totalt 158 fordringar, som visar vilka som köpt varor från kattuntryckeriet. 
En betydande del av dessa personer kan identifieras som gårdfarihandlare. 
Tidigare undersökningar har också visat att Pineus kattuntryckeri var 
ett företag som försåg åtskilliga gårdfarihandlare med varor.47 Övriga 
fordringar var på handlare, dels i Göteborg, dels i städer i framför allt 
Västsverige. Fordringarnas geografiska spridning är att jämföra med den 
hos Moses Fränkel, som visades ovan. Över huvud taget verkar de båda ha 
använt sig av samma slag av distributionsnät.

Internationella nätverk och inhemsk distribution

Inledningsvis konstaterades att textilier var en av de viktigaste konsumtions-
varorna under den inhemska konsumtionsmarknadens snabba tillväxt 
under tidigt 1800-tal. Av båda exemplen på judiska textilföretagare 
framgår att deras distributionsnät var riktat mot en bred hemmamarknad. 
En fungerande distribution ut till de vanliga konsumenterna var av-
görande för handlarnas framgång i branschen. Fränkel hade omfattande 
handelsrelationer i framför allt Tyskland, medan Pineus utlandskontakter 
främst gällde import av råvaror. Både när det gäller textil handel och 

46 GLA, Göteborgs rådhusrätt och magistrat, E IIIa:75, bouppteckning efter Isaac 
Pineus.
47 Lundqvist (2008), s. 200 f.
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produktion var internationella influenser och nätverk av största betydelse. 
Dessutom är det intressant i hur hög grad den judiska gruppen i Göteborg 
ingick i ett och samma ekonomiska nätverk, vilket inte minst deras 
kreditrelationer visar.

Förkläde av kattun från Pinues kattuntryckeri i Göteborg. Bilden visar avigsidan 
av förklädet och det tryckta firmanamnet kan ses på linningens insida. Mönstrets 
rätsida kan ses på förklädesbandet. Förklädet tillhörde Mockfjärds sockendräkt 
och finns numera på Dalarnas Museum (Föremålsnummer DM 2729). Bilden är 
publicerad med tillåtelse från Dalarnas Museum, som särskilt tackas.

En växande sockertopp

Vid sidan av textiler ökade framför allt konsumtionen av tobak, socker, 
te och kaffe. Dessa varor utgör alla tydliga exempel på lyxvaror som 
utvecklades till nödvändighetsvaror och som konsumerades av gemene 
man. Till viss del hör bruket av socker samman med te- och kaffedrickande. 
I internationell forskning har Wendy Woloson undersökt sockrets för-
ändrade roll från lyxvara till nödvändighetsartikel. Woloson diskuterar hur 
socker använts som en social markör och hur konsumtionen kan kopplas 
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till etablerade klass- och könsskillnader.48 En liknande diskussion förs av 
Sidney W. Mintz som undersökt hur produktion och konsumtion av socker 
har påverkat varandra och sockrets roll i samhället.49

Vad beträffar Sverige finns få studier med fokus på sockerkonsumtion, 
men ekonomhistorikern Klas Rönnbäck har genomfört ett större forsknings- 
projekt om den svenska sockerhandelns roll i den europeiska atlanthandeln 
och dess koppling till slaveriet i Amerika. Rönnbäck har framför allt 
studerat handeln och dess förutsättningar, men också diskuterat hur 
förändrade preferenser, ökade inkomster och sockerpriset påverkade kon-
sumtionen av socker i Sverige under 1700- och 1800-talen.50 Han pekar 
bland annat på att sockerpriset i Europa sjönk under stora delar av den 
aktuella tidsperioden. Samtidigt steg priserna på en rad andra varor, vilket 
innebar att relativpriset på socker sjönk. Prisnedgången, som påbörjades 
redan på 1600-talet, kan till stor del förklaras av den kraftigt ökade pro-
duktionen i de europeiska kolonierna i Amerika.51  

Den tidigaste uppgiften om förekomsten av socker i Sverige är från 
1300-talet, men konsumtionen förblev marginell ända in på 1700-talet.52 
Därefter ägde en tydlig ökning rum, även om tillfälliga nedgångar 
kan noteras. Uppgifter baserade på Sveriges import och den senare 
betessockerproduktionen visar att den genomsnittliga årsförbrukningen 
var cirka ett fjärdedels kilo per person och år i början av 1700-talet. Vid 
slutet av 1830-talet var konsumtionen uppe i nästan två kilo. Detta innebar 
att socker, enligt en definition av historikern Carole Shammas, skulle 

48 Wendy Woloson, Refined tastes – Sugar, confectionery, and consumers in 
nineteenth-century America (Baltimore 2002).
49 Sidney W. Mintz, Sweetness and Power. The place of sugar in modern history (New 
York 1985).
50 Se Klas Rönnbäck, ”Flexibility and protectionism. Swedish trade in sugar 
during the early modern era” i Göteborgs Papers in Economic History, No. 4, June 
2006 (Göteborg 2006); dens., ”From extreme luxury to everyday commodity. 
Sugar in Sweden, 17th to 20th centuries”, i Göteborgs Papers in Economic History, No. 
11. November 2007 (Göteborg 2007a); dens.,”The price of sugar in Sweden. Data, 
source & methods”, i Göteborgs Papers in Economic History, No 10, November 2007 
(Göteborg 2007b).
51 Rönnbäck (2007a), s. 8 ff.; dens. (2007b); dens., ”Socker och slavplantager i 
svensk historia”, i Leos Müller, Göran Rydén & Holger Weiss (red.), Global historia 
från periferin. Norden 1600–1850 (Lund 2010), s. 105.
52 Rönnbäck (2007a), s. 2.
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kunna betraktas som en masskonsumtionsvara.53 Under resten av 1800-
talet fortsatte konsumtionen att öka kraftigt. Ser man på 1800-talet i stort 
ökade konsumtionen tjugofalt och i början av 1900-talet låg konsumtionen 
kring 20–25 kilo per person och år.54 Sockret fick en stor betydelse både 
bland landets importvaror och som en central handelsvara för landets 
stads- och landsbygdshandlare.

Den svenska sockerindustrin

Innan sockerbetsodlingen introducerades i Sverige på 1830-talet dominerades 
sockerindustrin av mer eller mindre hantverksmässiga raffinaderier för 
förädling av importerat råsocker. Det första sockerraffinaderiet i Sverige 
anlades i Stockholm år 1647. Konkurrensen från importerat raffinerat socker 
innebar till en början stora problem, men under 1700-talet kom de inhemska 
raffinaderierna att få en allt större betydelse. Under den aktuella tiden 
förekom en rad olika restriktioner, överflödsförordningar, vars mål var att 
begränsa importen och/eller konsumtionen av olika varor som betraktades  
som lyx. Socker var, till skillnad från till exempel kaffe och kakao, 
inte berört av dessa förordningar. Den merkantilistiska politiken kom 
emellertid att innebära att staten försökte begränsa importen av färdigt 
socker och stimulera inhemska raffinaderier.55 All import av raffinerat 
socker förbjöds på 1730-talet. Importförbudet kom att gälla fram till år 
1849, vilket gynnade utvecklingen av raffinaderier. År 1790 avskaffades 
också skråtvånget för sockerförädling, som därmed blev den första fria 
näringen i Sverige. Tillsammans innebar detta att antalet bruk ökade och i 
slutet av 1700-talet fanns det ett tjugotal i landet.56

I Sverige kom de första betesodlingarna på 1830-talet, men på grund av 
konkurrensen från utländskt producerat rörsocker förblev odlingen länge 

53 Rönnbäck (2007a), s. 3–6. Se även Carole Shammas, The pre-industrial consumer 
in England and America (Oxford 1990), s. 81. Se Rönnbäck för en diskussion om 
Shammas definition av masskonsumtion.
54 Rönnbäck (2007a), s. 3–6; dens. (2010), s. 54.
55 Rönnbäck (2007a), s. 2. Se även Rönnbäck (2006).
56 Jean-Paul Darphin, Sockrets katedraler. En studie av sockerindustrins historia och 
arkitektur (Uppsala 1994), s. 22, 29.
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olönsam och produktionen fick först på 1860-talet en större omfattning.57 
Den svenska sockerindustrin använde sig därför i stort sett enbart av im-
porterat socker fram till 1800-talets mitt. Som Klas Rönnbäck påpekat var 
den svenska sockerkonsumtionen länge helt beroende av en fungerande 
global sockermarknad.58

Sockret i Göteborg

Göteborg utgjorde, tillsammans med Stockholm, det äldsta och starkaste 
fästet för den svenska sockerindustrins framväxt. Sockerförädling var en 
central näringsgren i staden från mitten av 1700-talet och fram till 1870- 
talet. Efter det första sockerbrukets etablering 1729 fick sockret snabbt en 
viktig roll. År 1750 utgjorde det 74 procent av Göteborgs årliga industri-
produktion.59 Femton år senare hade textilindustrin gått om sockerbruken, 
som dock fortsatte att ha en stor betydelse långt in på 1800-talet.60 År 1822 
var de återigen den största industrin i staden och stod för 45,4 procent av 
hela industriproduktionsvärdet.61

En stor del av sockerproduktionen såldes till andra städer i landet. 
Vidare skedde en liten export av socker och sirap till främst Norge.62 
Under kontinentalblockaden i början av 1800-talet fick sockerhandeln 
ett uppsving då en del av den europeiska råsockerimporten transiterades 
genom hamnen i Göteborg.63

Stadens sockerbruk

Det första sockerbruket i Göteborg, det Sahlgrenska (även kallat Gamle-
staden), anlades av bröderna Jacob och Niklas Sahlgren år 1729.64

På grund av den stadigt ökande efterfrågan visade andra personer snart 

57 Darphin (1994), s. 22, 27.
58 Rönnbäck (2006), s. 8 ff.; dens. (2010), s. 114.
59 Gösta Bodman, Göteborgs äldre industri (Göteborg 1923), s. 35, 315.
60 Bodman (1923), s. 43, 315.
61 Bodman (1923), s. 57.
62 GLA, Handelsföreningens arkiv, D III exportlistor.
63 Darphin (1994), s. 169.
64 Bodman (1923), s. 20.
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intresse för att starta sockerbruk. På 1740-talet beskrev Niclas Sahlgren hur 
det rådde både ”brist och dyrhet på Såcker och Sirap”. Vidare konstaterade 
han att:

Det är nogsamt bekant, at alla länder uti Europa hafva samma Klagan 
och at de nationer, som hafva ymmigaste tilförsel utifrån sine Plantager, 
likväl lida brist på Socker, eller åtminstone icke kunna hindra des 
stegring … Månge omständigheter kunna dertil bidraga: Men förnämsta 
Hufvudskiälet består väl uti tilförslens af – och consumtionens tiltagande 
uti Europa. Ordsakerne til det förra, eller tilförslens aftagande finner man 
lätterligen igen uti det blodiga Krig vari de handlande nationerna warit en 
lång tid invecklade. Men til de senare eller consumtionens tiltagande vet 
jag ingen annan ordsak, än den öfver alt regerande yppigheten.65

Kommerskollegium uppmärksammade också att bristen på sockerprodukter 
utgjorde ett problem. År 1748 bad man om en förklaring till de rådande 
förhållandena i staden och om uppgifter huruvida sockerbruket kunde öka 
sin produktion av sirap ”en wahra som vid nuvarande omständigheter blir 
för den fattigare så gott som aldeles oumbärlig”.66

Till en början lyckades det Sahlgrenska bruket behålla sitt monopol, 
men efter några år fick handelsmannen Niklas Jacobsson tillstånd att starta 
ett nytt sockerbruk, Palace.67 Under 1770-talet tillkom sedan ytterligare ett 
sockerbruk, Liseberg.68 År 1806 startade den judiske handelsmannen Lazarus 
Elias Magnus det fjärde sockerbruket i staden, Katrinedal. Verksamheten, 
som kommer att beskrivas utförligare nedan, kom att pågå till 1849.69

Ytterligare två sockerbruk, Idogheten på Vallgatan respektive det 
Lorenska, vilket senare skulle bli det Carnegieska bruket, även kallat 
Klippan, anlades ungefär samtidigt som Katrinedal.70 Det Carnegieska 
bruket kom att få en mycket stor betydelse för stadens framtida 
sockerindustri. Sockerbruket var enligt uppgift försett med sin tids bästa 
teknologi och kan ha varit en av de första fabrikerna i landet som använde 

65 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 9 
(kuvert markerat 8a), Utskottshandl. 1746–47, bd 39, No 231.
66 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 9 
(kuvert markerat 8a), 22/8 1748 (440).
67 Bodman (1923), s. 31 f., 255–269.
68 Bodman (1923), s. 280–285.
69 Bodman (1923), s. 52, 285 f.
70 Bodman (1923), s. 286 f., 289–299.
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sig av ångkraft.71 På 1830-talet förvärvades bruket av skotten David 
Carnegie.72 Sockerbruket moderniserades ytterligare och i början av 1840-
talet hade det utvecklats till landets främsta i fråga om både produktion 
och sockerutvinning.73 Under 1850-talet blev ägarna av L. E. Magnus & 
Co, Eduard Magnus och Morris Jacobson, delägare i Carnegie.74

Vid mitten av 1800-talet grundades raffinaderiet i Mölndal av David 
Otto Francke.75 Denne var son till en jude som låtit döpa sig 1816.76 Francke 
var grosshandlare och även verksam inom textil- och pappersindustri. 
Franckes sockerbruk uppnådde snart samma kapacitet som Carnegiebruket 
och blev under några år det näst största i landet.77 Vid sidan av 
sockerbruken importerades socker även av några av stadens större köpmän. 
Bland dessa fanns Olof Wijk och Alexander Barclay, samt den judiske 
köpmannen W. J. Vallentin, vars annons citerades i artikelns inledning.78

Som nämnts i inledningen var många av Göteborgs köpmän aktiva 
både som grosshandlare, producenter och finansiärer med intressen i 
stadens fabriker. De var dessutom ofta inte begränsade till en specifik 
bransch utan delägare i flera olika typer av företag. Detta karaktäriserade 
också L. E. Magnus och hans företag under 1800-talets första hälft.

Företaget L. E. Magnus & Co

Lazarus Elias Magnus föddes 1770 och var son till Elias Magnus som 
kom från Mecklenburg till Sverige 1780 och blev den första skyddsjuden 

71 Bodman (1923), s. 54 f.; Kent Olsson, ”Sockerraffinaderiet vid Klippan – Sveriges 
första storindustri” i Per Hallén, Kent Olsson, Lage Rosengren, Peter Sandberg, 
Majornas historia. Krig och oxar, sill och socker. Nedslag i uthamnen Majornas 
historia fram till 1920 (Göteborg 2007), s. 154.
72 Darphin (1994), s. 179.
73 Darphin (1994), s. 43, 179.
74 Attman (1980), s. 43 f.
75 Darphin (1994), s. 170.
76 Hans Gillingstam, ”Francke, släkter”, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 16 
(Stockholm 1964–1966), s. 415.
77 Gillingstam (1964–1966), s. 418; Darphin (1994), s. 183. Se även Edvin 
Trettondal, David Otto Francke. Kungen av Mölndal (Göteborg 1976), s. 9 ff.
78 GLA, Handelsföreningens arkiv, D II Importlistor, åren 1821 och 1841.
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i Göteborg. Elias Magnus var framför allt verksam i Stockholm, där han 
drev en tobaksfabrik och ägnade sig åt utlåningsverksamhet. L. E. Magnus 
fick skyddsbrev för handelsidkande i öppen bod i Göteborg år 1795 och 
startade i samband med detta handelsrörelsen L. E. Magnus & Co.79 År 
1804 ändrades namnet till Magnus Associés.80 Firman drev handel med 
kolonialvaror och textiler samt ägnade sig åt en viss bankirverksamhet.81 
Med tiden utvecklades företaget till en omfattande handelsrörelse där 
socker, tobak och kaffe utgjorde hörnstenarna.82

Liksom textilhandlaren Moses Fränkel vann L. E. Magnus burskap 
efter judereglementets upphörande. Magnus ansökan om medlemskap i 
Handelssocieteten beviljades 1838 och i motiveringen framgår att han ”gjort 
sig känd för ett aktningsvärdt förhållande och gagnade medborgerlighet.”83

Som redan nämnts anlades sockerraffinaderiet i början av 1800-talet. 
I inledningsskedet var troligen den redan nämnde Simon Elias Warburg 
associerad i firman.84

I och med att L. E. Magnus son, Edvard Magnus, och mågen Morris 
Jacobsson blev delägare i företaget år 1833 ändrades namnet tillbaka till 
L. E. Magnus & Co.85 De två familjerna Magnus och Jacobson var släkt 
med varandra, både genom att Morris Jacobson var gift med Eduard 
Magnus syster Rakel och genom att Eduard var gift med Morris syster, 
som också hette Rakel.86 Detta utgör ett bra exempel på den betydelse som 
äktenskap och andra släktförbindelser hade i många affärsrelationer under 
den aktuella tiden.

Vid sidan av sockerbruket startade L. E. Magnus år 1812 också en 
tobaksfabrik. Företaget blev år 1815 troligen det första i Sverige som 

79 Hans Gillingstam, ”Magnus, judisk släkt”, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 24 
(1982–1984), s. 673–675.
80 Göteborgs Universitetsbibliotek (GUB), Handskriftssamlingen, Handlingar 
rörande släkterna Magnus och Fürstenberg (HMF), volym 1, Intyg daterat 1/1 1833.
81 Attman (1980), s. 42.
82 Gillingstam (1982–1984), s. 675.
83 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 10 
(kuvert markerat 8b), Handelssocietetens protokoll 5/10 1838.
84 C. R. A:son Fredberg, Från vår merkantila och industriela verld (Göteborg 1897), 
s. 178. Se även GUB, Handskriftssamlingen, HMF, volym 1, Balansbok.
85 GUB, Handskriftssamlingen, HMF, volym 1, Intyg daterat 1/1 1833.
86 Attman (1980), s. 42.
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tillverkade den tobakssort som fick namnet ”sigar”.87 I likhet med socker 
utgjorde tobak en av de konsumtionsvaror som ökade kraftigt och övergick 
från att betraktas som en lyxvara till att ses som en nödvändighetsvara.88 
Magnus tobaksfabrikation avtog rätt snart och produktionen upphörde 
1836 då andra handels- och fabriksfrågor fick större prioritet.89

Firman hade också intressen inom textilindustrin och samarbetade då 
med andra judiska köpmän och producenter. När handlanden L. Fürstenberg 
anlade sin textilindustri Oscarsdal 1832–33 gick firman L. E. Magnus & 
Co in som förläggare och finansiär. Familjerna Fürstenberg och Magnus 
 kom också att knytas närmare varandra genom äktenskapsförbindelser.90

Som redan nämnts var L. E. Magnus också med och finansierade det 
kattuntryckeri som drevs av Betty Pineus.91 Förutom företagets roll som 
finansiär är exemplet intressant då det visar både på samarbete inom den 
judiska gruppen och på änkors möjlighet att driva familjens företag vidare 
efter makens död.

Eduard Magnus och Morris Jacobson kom så småningom alltså att 
bli delägare i Carnegies sockerbruk. En stor del av de förmögenheter 
som de båda lämnade efter sig hade genererats av Carnegies socker och 
porter. De två hade även andra industriintressen och gick bland annat 
in som finansiärer och delägare i Holmens bruk i Norrköping.92 Det 
flerhundraåriga bruket rekonstruerades 1854 genom bildandet av Holmens 
bruks- och fabriksaktiebolag. Av de tio personer som bildade det nya 
bolaget var sex judar. Ny chef blev Carl David Philipson, gift med Morris 
Jacobssons dotter Amalia.93

Vidare spelade L. E. Magnus & Co en betydande roll på Göteborgs 
kreditmarknad.94 År 1848 var de med och grundade Göteborgs Privat 

87 Bodman (1923), s. 55, 225; Bertil Andersson, ”Magnus, Lazarus Elias”, i Svenskt 
biografiskt lexikon, bd 24 (1982–1984), s. 675 f.
88 Ahlberger (1996), s. 50–53.
89 Bodman (1923), s. 225 f.
90 Bodman (1925), s. 75 f.
91 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 10 
(kuvert markerat 8b), Hallrätten protokoll 22/6 1837, 26/1 1843.
92 Attman (1980), s. 43 f.
93 Valentin (2004), s. 94 f.
94 Andersson 1982–1984, s. 676.
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Bank, senare Göteborgs enskilda bank.95 Att firman L. E. Magnus & Co 
hade en betydande roll som finansiärer och köpmän är redan klarlagt, men 
kommer att undersökas vidare inom ramen för projektets fortsatta studier.

Sockrets väg

Råsockret som användes vid sockerraffinaderierna i Göteborg importerades 
dels direkt från Brasilien och de väst- respektive ostindiska öarna, dels från 
de stora handelstäderna i Västeuropa, främst Hamburg och London. Vad 
beträffar L. E. Magnus & Co har deras import kartlagts under två år, 1821 
och 1841. Här framkommer en tydlig skillnad mellan det första och det 
sista undersökningsåret. År 1821 importerades socker enbart från London 
och Hamburg. Tjugo år senare kom varorna från Hamburg eller direkt 
från Bahia, Mearim och Pernambuco i Brasilien.96

Denna förändring kan kopplas till den generella utvecklingen i 
Europa. Efter de sydamerikanska staternas självständighet under 1800-
talets första årtionden förlorade kolonialmakterna sitt formella inflytande 
över handelspolitiken i regionen. Detta innebar att mindre nationer som 
Sverige kunde etablera mer direkta handelsförbindelser med producenterna 
i Brasilien och Västindien.97 Utvecklingen bör ha inneburit en ekonomisk 
fördel för importörerna i Göteborg då de inte längre behövde göra sina 
inköp genom en eller flera mellanhänder i Europa.

Produktionen

Sockerbruket Katrinedals andel av den totala sockerproduktionen i staden 
varierade under årens lopp. I början av verksamheten uppgick produktionen 
vid något tillfälle till 40 procent, men i genomsnitt tillverkade man 
27 procent av allt socker.98 År 1820 var fabriken den tredje största, efter 
produktionsvärde, av alla olika typer av fabriker i staden.99

95 Attman (1980), s. 49.
96 GLA, Handelsföreningens arkiv, D II Importlistor.
97 Rönnbäck (2006), s. 8, 12; dens. (2010), s. 107 f.
98 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 10.
99 Gösta Bodman & Sigvard Reuterskiöld, Sockerbruket i Göteborg 1808–1934 
(Göteborg 1934), s. 215.
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Antalet arbetare var relativt jämnt under de första verksamhetsåren. 
Från början av 1820-talet och fram till slutet av 1830-talet ägde dock en 
tydlig ökning rum. Förändringen innebar att antalet anställda ökade 
från cirka 10 arbetare i början av sockerbrukets verksamhet till ungefär 
30 i slutet av 1830-talet. Därefter var antalet anställda återigen i stort sett 
konstant fram till verksamhetens sista år.100 En jämförelse med det totala 
antalet arbetare på stadens sockerbruk visar att Katrinedal hade nio av 25 
arbetare år 1820. Tjugo år senare, 1840, var motsvarande siffror 27 av 78.101

Uppgifterna från L. E. Magnus sockerbruk visar hur företaget med 
tiden utökade sitt sortiment av sockerprodukter. Uppgifter saknas från 
1806 till 1814, men under resterande period kan vi följa vilka varor som 
producerades. Från 1814 till början av 1830-talet tillverkades raffinerat 
socker, melis, lumpsocker och sirap. I början av perioden dominerade det 
raffinerade sockret helt, men med tiden minskade dess betydelse. Andelen 
melis ökade och sirap, som inte tillverkades de första åren, utgjorde snart 
25–35 procent av tillverkningen. Lumpsockrets andel växlade, men utgjorde 
under flertalet år fem till tio procent av produktionen.102

År 1833 utökades sortimentet med vit och gul farin, kandi och kak-
socker. Det senare var en sockersort som bestod av uteslutande hårt socker 
som pressades till kakor. Medan produktionen av kandi och vit farin 
förblev mycket liten, fick kaksocker en allt större betydelse och utgjorde 
1849 cirka 20 procent av tillverkningen. Gult farin kom under några år 
upp till 15 procent av tillverkningen, men under vissa år framställdes bara 
hälften av detta.103

Förändringarna i sortimentet väcker en rad frågor. Vilka samhälls-
grupper konsumerade vad? Anpassades produktionen efter förändringar i 
efterfrågan? Fick socker nya användningsområden och vad kan det i så fall 
säga om konsumtionens utveckling? Generellt kan man säga att med tiden 

100 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 
10 (kuvert markerat 8b).
101 Bodman (1934), s. 222; GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs 
äldre industri, volym 10 (kuvert markerat 8b).
102 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, 
volym 10 (kuvert markerat 8b). Jfr Bodman (1934), s. 229 f. För information om 
sockerraffinering och sockersorter, se Bodman (1934), s. 269.
103 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 10 
(kuvert markerat 8b).
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differentierades ofta produktionen och konsumtionen av varor genom 
att fler grupper började använda dem och efterfrågan på olika kvalitéer, 
smaker, färger och mönster ökade.

Vägen ut på landsbygden

Vid sidan av försäljningen i Göteborg sålde L. E. Magnus & Co socker 
till andra städer i landet. Någon export av socker eller andra varor har 
inte noterats.104 Att sockret redan tidigt hade en omfattande geografisk 
spridning framgår av Niklas Sahlgrens skrivelse från mitten av 1700-talet. 
Han beskriver ”at man requirerar Såcker härifrån till alla orter i Riket.”105

En sammanställning av de uppgifter som finns i en bevarad balansbok 
från L. E. Magnus sockerbruk för åren 1807–1821, visar att firman hade 
ett stort och med tiden växande försäljningsområde. Under 1807 fanns 
ett trettiotal kunder ute i landet. 14 år senare var antalet uppe i knappt 
150. Under det första året var kunderna framför allt bosatta i Bohuslän, 
Västergötland och Småland, men även i Dalsland, Värmland och 
Stockholm. Flest handlare fanns i det närbelägna Borås. Under det 
senare året dominerade fortfarande samma landskap, men nu förekom 
också städer och orter i Skåne, Halland, Östergötland, Dalarna, Närke, 
Västmanland och Södermanland. Fortfarande hade man flest kunder, 15 
stycken, i Borås, men också 5–10 kunder i Alingsås, Filipstad, Halmstad, 
Jönköping, Karlstad, Kristinehamn, Lidköping, Skara, Skövde, Uddevalla, 
Varberg och Åmål.106

Att sockret från L. E. Magnus & Co hade en stor spridning i Väst- och 
Mellansverige bekräftas också av Kommerskollegiums sammanställningar 
av fabrikstillverkade varor som köpts upp på landsbygden.107

104 GLA, Handelsföreningens arkiv, D III exportlistor, åren 1821 och 1841.
105 GLA, Professor Gösta Bodmans samling till Göteborgs äldre industri, volym 9 
(kuvert markerat 8a), Utskottshandl. 1746–47, bd 39, no 231.
106 GUB, Handskriftssamlingen, HMF, volym 1, Balansbok 1807–1822.
107 RA, Kommerskollegium, Advokatfiskalkontoret, Årsberättelser: Upphandlade 
fabriksvaror.



44

Försäljning och marknadsföring

L. E. Magnus & Co bedrev en enklare form av marknadsföring genom att 
skicka ut tryckta, standardiserade priskuranter som innehöll uppgifter om 
priser och eventuella prisändringar. I ett tryckt meddelande från 19 juni 
1837 meddelade sockerbruket att:

En nedsättning i priset på tillverkningarne vid vårt Sockerbruk, tagande 
sin början från denna dag, tjenar detta tillkännagifva, och för öfrigt ha 
äran hänvisa till efterföljande quoteringar. […] På 4 månader, eller Contant 
med 3 pCt Rabatt.108

Priskuranter har i tidigare forskning setts som ett exempel på mer moderna 
försäljningsmetoder. De kunde, i likhet med varuprover, fungera som ett 
viktigt instrument för kommunikation mellan fabrikant, handlare och 
konsument. Samtidigt underlättade priskuranterna jämförelser mellan 
olika företags priser och sortiment.109 Nästan all handel under den aktuella 
tiden skedde på kredit. Detta innebar ibland stora likviditetsproblem för 
handlare och producenter, vilket troligen var en av orsakerna till att man 
gav rabatt vid kontant betalning.110

Av företagets balansbok framgår att L. E. Magnus hade varulager på 
olika ställen i och utanför staden, men alla uppgifter kan inte knytas till 
någon specifik ort.111 Troligen underlättade en spridning av varulagret 
leveranserna till företagets olika kunder.

Från Brasilien till Filipstad

Studien av firman L. E. Magnus & Co har visat hur socker, en av den 
växande konsumtionsmarknadens mest centrala varor, importerades, 
producerades och distribuerades ut till landets mindre städer. 

108 GUB, Handskriftssamlingen, HMF, volym 1, tryckta meddelanden 19/6 1837, 
11/3 1842, 18/4 1842, 1/5 1852.
109 Pernilla Jonsson, Marknadens väv. Svenska mekaniserade bomullsväverier 
i distribution och försäljning 1850–75 (Uppsala 2000), s. 155. Bland Magnus & 
Fürstenbergs papper finns också några personliga respektive tryckta brev till en 
handlare i Filipstad från D. O. Franckes sockerbruk, Rosenlund. Dessa visar 
bland annat att företaget hade egna representanter som besökte kunderna med 
varuprover.
110 Se t.ex. Brismark (2008), s. 184.
111 GUB, Handskriftssamlingen, HMF, volym 1, Balansbok.
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Undersökningen har pekat på hur möjligheterna till direkta kontakter 
med de sockerproducerande regionerna ökade i och med att kolonierna 
i Sydamerika blev självständiga stater. Detta bör ha inneburit att L. E. 
Magnus & Co och de andra sockerimportörerna slapp dyra mellanhänder 
i Hamburg och London. Företagets produktion av socker differentierades 
med tiden i och med att nya typer av sockervaror tillverkades. Sockret fick 
både nya användningsområden och kundkretsen blev bredare.

Sockerbruket hade en marknad som omfattade stora delar av Väst- 
och Mellansverige. Kontakten med kunderna skedde bland annat genom 
massdistribuerad information i form av priskuranter. I likhet med 
grosshandlare Fränkel spelade alltså ett brett nätverk av andra handlare 
och producenter, både lokalt, nationellt och internationellt, en central roll i 
företagets verksamhet.

Konsumtionsrevolutionen och de judiska köpmännen

Som nämndes i inledningen ingår de tre fallstudier som presenterats 
här i ett större projekt vars främsta mål är att tillföra ny kunskap om 
förutsättningarna för konsumtionssamhällets framväxt i Sverige. Såväl 
socker som textilvaror tillhörde de varor där konsumtionen ökade allra 
mest. Den judiska gruppens roll inom såväl distribution som produktion 
har behandlats. Fallstudierna av Moses Fränkel, makarna Pineus och L. E. 
Magnus & Co visar att deras varor spreds inom ett geografiskt vidsträckt 
område, främst i Västsverige. Varorna distribuerades genom handlare 
i Göteborg och mindre städer samt gårdfarihandlare. Studien har också 
genom flera exempel visat hur man inom den judiska gruppen samarbetade 
på olika sätt: man var delägare i samma företag, stödde varandra finansiellt, 
kort sagt ingick i samma nätverk. Dessutom var de olika företagarna 
knutna till varandra genom äktenskapsförbindelser. Vi har också betonat 
vikten av köpmännens internationella kontaktnät inte minst med andra 
judiska handlare.

Den numerärt begränsade grupp som judarna utgjorde ger en möjlighet 
att studera betydelsen av olika typer av kontakter; detta i sin tur kan 
kopplas till tidigare forskning om handelsnätverk i tidigmodern tid. En 
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vidare studie av deras handel och kreditrelationer med utländska köpmän 
och producenter gör det möjligt att diskutera Sveriges integrering i den 
europeiska och globala marknaden för konsumtionsvaror.

Summary

Silk and Sugar: Jewish merchants and the Consumer 
Revolution in Sweden

During the eighteenth century, Sweden and other western European 
countries were characterized by a growing domestic market. Demand 
for goods such as coffee, sugar, tea and cotton fabric increased among a 
significant portion of the population. This demand, termed the ”consumer 
revolution,” is now seen as an important condition for the continued 
industrial development in the nineteenth century and a key element in the 
development of modern society.

In addition to increased demand and greater supply, a functional 
distribution of goods was essential for maintaining this growth in 
consumption. Parallel to change in consumption patterns, Sweden’s 
commercial structure began to develop, leading to a marked rise in the 
availability of goods. Diverse commercial forms such as peddling and 
village shops as well as urban wholesale and retail traders played a 
prominent role in this growth. Among these commercial actors, Jewish 
merchants were a particularly interesting and important group.

This article deals specifically with the production and distribution roles 
of Jewish merchants in early to mid-nineteenth century Gothenburg. In 
this article, case studies of Moses Frenkel, the spouses Pineus, and L.E. 
Magnus & Co. have revealed that products were distributed in a wide 
geographical area mainly in western Sweden both through retailers in 
Gothenburg and by peddlers. This study also shows several examples of 
how this Jewish group cooperated through business and personal contacts. 
For example, they were members of the same companies and financially 
supported each other. In addition, they were often related to one another 
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by marriage. The article stresses the importance of the Jewish merchants’ 
international network of contacts, which often consisted of fellow Jewish 
merchants.

Many questions are yet to be answered, and these case studies would 
benefit from further systematic analysis of the commercial activity of 
Jewish merchants in Gothenburg. The small number of Jews within this 
group creates an opportunity to study the distinct roles of different types 
of contacts. 

In addition, this study could also be linked to previous research on 
trade networks in the early modern period. Further studies of trade and 
commercial relations with foreign merchants and producers would make 
it possible to discuss the integration of Sweden into a European and even a 
global market of consumer goods.
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De judiska minoriteterna i Sverige 
och Finland – olika men ändå lika
Rita Bredefeldt

Invandrare har funnits i alla tider

Sverige har aldrig varit så homogent som det ofta framställts i debatten 
om dagens invandring. En del forskare ser till och med det medeltida 
och tidigmoderna Sverige som ett multietniskt samhälle.1 Sverige har i 
äldre tider välkomnat invandrare, som ansågs vara nyttiga för handel och 
köpenskap. Under stormaktstiden talades det på Stockholms riddarhus 
svenska, tyska och holländska utan åtskillnad. Mot periodens slut kunde 
man sannolikt höra en del danska. Finska talades dock knappast på 
riddarhuset, men kanske inom bondeståndet. Invandringen till det svenska 
riket tycks då som nu ha varit ett ständigt diskussionsämne.

Främmande hantverkare var ett vanligt inslag i Nordeuropas städer. 
Det förefaller som om en del hantverksämbeten i Stockholm till exempel 
under slutet av 1500- och början av 1600-talet var helt eller näst intill helt 
tyska. Under 1580-talet tillhörde specialutbildade hantverkare och andra 
framstående personer i kronans tjänst stadens elit. Stockholm var vid 1500-
talets slut en betydligt mer svensk stad än den varit hundra år tidigare, men 
fortfarande hade utlänningarna en betydelsefull roll för stadens ekonomi 
och näringsliv.2

I Sverige förekom efter Gustav II Adolfs död (1632) olika argument för 
ökad religiös tolerans med ekonomiska motiv. Det fanns ingen egentlig 
ekonomisk litteratur före frihetstiden, med undantag kanske för ett par

1 David Gaunt, ”Ethnic Relations in the Swedish Empire 1000–1800”, i Åke Daun, 
Billy Ehn & Barbro Klein (red.), To Make the World Safe for Diversity. Towards an 
Understanding of Multi-Cultural Societies, Recent Scholarship Series A:5 (Botkyrka 
1992), s. 145–161.
2 Birgitta Lager, Stockholms befolkning på Johan III:s tid (Stockholm 1962), 
s. 65–135.
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skrifter av Johan Claesson Risingh, som ibland karakteriseras som Sveriges 
första nationalekonom.3 Risingh var kommerskollegiets förste sekreterare 
och senare kommissarie där. Han hade under en tid varit guvernör i den 
svenska kolonin Nya Sverige i Delaware. Risinghs största verk En Tractat 
om Köp Handelen publicerades aldrig, men en mindre skrift trycktes 1669. 
Enligt honom krävde den ekonomiska nyttan ett visst mått av tolerans, 
utan att man för den skull behandlade alla lika. Olika typer av kristna 
borde få större frihet än till exempel judar, turkar och tartarer.4

Frankrike förlorade i och med upphävandet av ediktet i Nantes 1685 en 
stor del av sina mest betydelsefulla köpmän, hantverkare och arbetare på 
grund av den religiösa intoleransen mot hugenotterna. Vid 1686 års svenska 
riksdag diskuterades i sekreta utskottet om inte främmande trosbekännare 
skulle släppas in i riket med hänsyn till manufakturerna. I ett utkast till 
prästeståndets allmänna besvär kunde man bland annat läsa att ”papistiska 
religionen irriterar sig, calvinska övas alltför mycket, judarna insmyga sig 
och vistas här oomvända”.5

Ambivalens inför judisk migration

I stormaktstidens Sverige, där Finland var en del, var judar inte välkomna. 
Även om man i merkantilistisk anda välkomnade olika yrkesgrupper och 
specialister som var till ekonomisk nytta för landet, betraktades judar som 
den typ av främmande dissidenter som ”ofördröjeligen” skulle förpassas ut 
ur riket. Men i samma merkantilistiska anda började man ett århundrade 
senare, på 1700-talet, tillåta judisk invandring nu med motiveringen att 

3 Ekonomihistorikern Eli F. Heckscher var den som först kallade Risingh för 
Sveriges förste nationalekonom, men samtidigt påstod han att Risingh som 
merkantilist var något ålderdomlig och att han var mera tidstypisk än inflytelserik. 
Stellan Dahlgren har dock visat att det är ganska sannolikt att Risinghs tänkande 
hade stort inflytande över kommers- och kammarkollegierna och att han påverkat 
också 1700-talets ekonomiska skribenter. Se Stellan Dahlgren, ”Johan Claesson 
Risingh och tillkomsten av hans skrifter”, i Personhistorisk tidskrift 88 (1992),  
s. 96 f.
4 Dahlgren (1992), s. 98–114; Nationalencyklopedin (NE), bd 15 (Höganäs 1994), s. 574.
5 Erik Sandberg, ”Merkantilism och kyrkopolitik”, i Kyrkohistorisk årsskrift 1949, 
s. 91–128; Nils Staf, ”De främmande trosbekännarna under karolinsk tid. Några 
bidrag till karolinsk kyrkopolitik”, i Nils Staf (red.), Studier och handlingar rörande 
Stockholms historia 3 (Stockholm 1966), s. 9–64.
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förmögna judar skulle kunna bidra till det svenska rikets ekonomiska 
utveckling. Som framhållits var den diskussionen inte ny. Kluvenheten 
mellan religiös ortodoxi och ekonomisk nytta har en lång historia i 
Sverige. Och resonemangen om judarna var en del av den diskursens 
longue durée. Ståndssamhället definierade judarna som en grupp med vissa 
förutbestämda ekonomiska, framför allt merkantilt–finansiella uppgifter, 
och började välkomna också judar med kapital och ekonomiska kontakter. 
Fattiga judar ingick inte i konstruktionen av den ”riksgagneliga” juden i 
Sverige.6

Många, men inte alla, av dagens svenska judar härstammar från de 
under den gustavianska tiden invandrade västjudarna och de ett sekel 
senare invandrade östjudarna. Sedan slutet av 1700-talet har de svenska 
judarna bott i en lång rad städer, men idag bor de flesta i Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

Under 1600-talets lopp kan man iaktta en allt tydligare ambivalens i 
den svenska överhetens syn på ”främmande” invandring. Å ena sidan 
välkomnades utländska arbetare (till exempel de kalvinistiska vallonerna 
inom järnhanteringen), näringsidkare och köpmän (bland andra stor-
industrialisten och kreditgivaren Louis De Geer) och andra specialister 
(tyskar, skottar och engelsmän) med sitt ekonomiska kunnande och sina 
kontakter, å andra sidan skulle de hålla sig till protestantismen.

Rikskansler Axel Oxenstiernas religiösa ortodoxi präglade samtidens 
syn på judar som ”Kristi namns hätske förföljare”.7 Trots att det fram till 
1686 saknades lagfästa bestämmelser om judars bosättning, sågs det som 
en självklarhet att de inte tolererades så länge de inte konverterade till den 
evangelisk-lutherska läran genom dop. Men judar påträffades både i Sverige 
och i det till Sverige då hörande Finland långt innan det var tillåtet för 
judar att vistas i riket. Ibland förpassades de illa kvickt ut ur landet, ibland 
anlände judiska familjer till Stockholm med det uttryckliga önskemålet att 
låta sig döpas. På Mickelsmässodagen den 29 september 1681 döptes inalles 
tolv judar med stor pompa och ståt i Tyska kyrkan i Stockholm i närvaro 

6 Hugo Valentin, Judarnas historia i Sverige (Stockholm 1924), s. 107, 112 f.; dens., 
Judarna i Sverige. Från 1774 till 1950-talet (Stockholm 2004), s. 17.
7 Omtalat i riksrådet av Magnus Gabriel De la Gardie 1667, se Valentin (2004), s. 21.
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av kungen och drottningen.8 Från och till kunde judar påträffas under 
både 1600- och 1700-talet som kringvandrande småförsäljare. År 1685 var 
det åter dags. Det visade sig att ett antal icke-konverterade judar vistades i 
huvudstaden, där de sades utöva sin gudstjänst. Den tidigare döpte juden 
Karl Kristian Mandel var gruppens talesman och påstod att judarna fått 
tillstånd till näringsutövning. Konsistoriet såg till att konungen utfärdade 
ett brev till stadens överståthållare, där judarna beordrades att inom fjorton 
dagar lämna landet eller som det hette ”att I sådane Judar tillsäja låten, att 
de ofördröjeligen packa sig utur landet”.9

Kyrkolagen 1686, med sin kända formulering om judar, turkar och 
morianer som skulle befordras till dop och kristendom, kom dock ganska 
snart att stå i motsättning till ekonomiska realiteter.10 Både Karl XI:s och 
Karl XII:s judiska kreditorer i utlandet fick tillstånd att uppehålla sig i 
Sverige, utan att det ansågs stå i motsättning till 1685 års kungliga brev 
eller 1686 års kyrkolag, även om de inte konverterade till kristendomen. 
Speciellt under Karl XII:s krig på den europeiska kontinenten fungerade 
judar som mellanhänder i egenskap av arméleverantörer, marketentare, 
myntväxlare och tolkar. Enligt Hugo Valentin var många av kungens 
fordringsägare som följde med honom till Sverige muslimer, men ett flertal 
judar fanns också bland kreditorerna. De kom att stanna i Karlskrona i 
flera år och behövde inte konvertera – tvärtom – de hade rätt att hålla sina 
egna gudstjänster på svensk mark.11 Det var nu uppenbart att religiösa 
hänsyn fick stå tillbaka för ekonomiska realiteter, den merkantilistiska 
statsnyttan kom före religiös ortodoxi.

8 Beskrivning av judarnas dop, predikan inklusive tio kopparstick publicerades 
(troligen år 1688) och tillägnades konungen. Se Eskil Olán, Judarna på svensk 
mark. Historien om israeliternas invandring till Sverige (Stockholm 1924), s. 12–14 
och Valentin (2004), s. 34–37.
9 A. A. Stiernman, Samling utaf Kongl. bref, stadgar och förordningar angående 
Sweriges rikes commerce, politie och economie uti gemen, ifrån åhr 1523 intil 
närvarande tid, bd 4 (Stockholm 1760), s. 639.
10 ”Kyrko–Lag och Ordning”, Cap. 3 § 10, se Hugo Valentin, Urkunder till 
judarnas historia i Sverige (Stockholm 1924), s. 10.
11 Valentin (2004), s. 25 f.
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Judar som riksgagneliga ekonomiska aktörer

Under Frihetstidens 1700-tal var motståndet mot judisk invandring 
fortfarande starkt, men argumenten var nu övervägande ekonomiska. 
Klagomålen gällde de olagligt kringvandrande judiska gårdfarihandlarna. 
Men nu började allt oftare argument höras om det ekonomiskt nyttiga 
i judisk bosättning. En av borgarståndets yngsta medlemmar, Anders 
Bachmanson från Sundsvall, senare adlad Nordencrantz, uttalade sig 1727 
för att man genom en ”förnuftig” judelagstiftning skulle göra judarna 
riksgagneliga. Bachmanson ansåg att de genom sin storhandel skulle 
inbringa ”ansenliga kapital” i landet, vilket de bevisligen redan gjort i vissa 
delar av Italien, i Holland och England. Skulle judar nödvändigtvis utjagas 
ur Sverige, ville Bachmanson åtminstone göra undantag för de judar som 
under kronans skydd kunde försörja sig med utrikeshandel, manufakturer, 
fiskerier eller andra nyttiga sysselsättningar.12

Nu började också svenska företagare intressera sig för de kapitalstarka 
judarna i Amsterdam och Hamburg. År 1748 sökte till exempel handels-
firman Abraham & Jacob Arfwedson om ett privilegium för ett kompani 
som skulle driva sill- och torskfiske i Nordsjön och val- och sälfångst i 
de grönländska farvattnen. Handelsfirman erhöll privilegiet från Kungl. 
Maj:t, vilket gav ”portugisiska ebréer” (sefardiska judar) rätt att ingå i 
det nya kompaniet. Redan tre år tidigare hade firman Arfwedson ansökt 
om att överta Ostindiska kompaniets oktroj, som gick ut 1746, och 
redan då ville man ha med de rika sefardiska judarna. Det talades om att 
de skulle slå sig ned i Göteborg och till och med anlägga en synagoga. 
Inställningen till dem var en helt annan än till de kringvandrande judiska 
krämarna. Det blev strid mellan hatt- och mösspartiet, där hattarna 
utnyttjade sin tillfälliga majoritet i sekreta utskottet och klandrade 
mössornas inflyttningsförslag avseende judar. Efter dessa stridigheter 
tappade de holländska sefarderna intresset också för det senare föreslagna 
fiskeribolaget, trots att de fått rättigheterna. Vad skulle dessa kapitalstarka 
judar egentligen ha för intresse av en stad i den ekonomiska periferin  

12 Valentin (1924), s. 106–108.
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Sverige? Inte ett enda judiskt namn fanns i bolagets aktieregister, däremot 
hade flera andra utländska intressenter tecknat sig.13

Processen fortgick emellertid och slutligen i maj 1775 tillerkände Gustav 
III, efter nästan ett års behandling, juden, mecklenburgaren och 
sigillgravören Aaron Isaac rätten att bosätta sig i Sverige tillsammans med 
sin bror Marcus och hans kompanjon Abraham Pach – utan konvertering. 
Sverige hade fått sina första skyddsjudar. Förhoppningar om inflöde av 
judiskt kapital vägde tyngre än religiösa betänkligheter. Kommerskollegiet 
var övertygat om nyttan av att ha kapitalstarka ”portugiser” i landet. 
Judarna var driftiga grosshandlare med internationella kontakter, de 
skulle öka inflödet av kontanter och kunde ge krediter till kronan. Både 
kung och kollegium var därtill eniga om att förmögna judar skulle främja 
företagandet, minska de konkurrensfientliga skrånas monopol, sänka 
priserna och öka omsättningen.14

År 1782 röstade alla ständer utom prästerna bifall till motionen om 
religionsfrihet, varefter det så kallade judereglementet trädde i kraft. 
Men helt släppte man inte sin ambivalens. Reglementet var mycket 
tydligt på att det inte var frågan om fullständiga rättigheter för judarna. 
Nu började Sverige i praktiken närma sig det samtida Europa vad gäller 
sättet att segmentera arbetsmarknaden efter etnisk tillhörighet. I och med 
judereglementet slogs den svenska uppfattningen fast om judarna som 
en viss typ av ekonomiska aktörer. Ur skyddsjudarnas synpunkt innebar 
judereglementet en inskränkning av både rörelsefrihet och yrkesmässiga 
valmöjligheter. Judarna skulle syssla med kommissionshandel, kredit-
givning och ”sköta fabriquer, samt deltaga i skeppsrederier, handels-
compagnier och skepps-varf”.15 I reglementets sjunde och fjortonde 
paragrafer räknas dessutom upp olika typer av hantverk ”utanför skrå” 
som skulle vara lämpliga sysselsättningar för judarna. Man införde mycket 
detaljerade restriktioner mot både ekonomisk och politisk assimilering. 
Judarna fick bara bosätta sig i vissa städer och arbeta inom ett begränsat 
antal yrkesområden. De fick inte bli riksdagsmän eller ämbetsmän och 

13 Olán (1924), s. 24.
14 Valentin (1924), s. 145–148, 152 f., 174–194.
15 Valentin (1924), s. 19, 21.
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blandäktenskap var förbjudna.16 En tyngdpunktsförskjutning hade dock 
skett i synen på judisk närvaro: från att ha betraktat judarna som icke-
önskvärda religiösa dissidenter förändrades synen till att med vissa förbehåll 
välkomna dem som nyttiga ekonomiska aktörer. Den svenska staten 
öppnade sin vana trogen landets ekonomi för nya ekonomiska möjligheter 
samtidigt som den omgärdade de olika aktörerna med ett rigoröst regelverk 
för att ha kontroll över verksamheterna.

Finland hade varit en del av det svenska riket sedan medeltiden. Under 
korstågstider ökade kristendomens inflytande och Finland inlemmades 
i Sverige genom korståg av Birger Jarl år 1239 och Torgil Knutsson till 
Karelen år 1293. Sedan 1300-talet utgjorde Finland en integrerad del av riket 
och finnarna hade samma rättigheter och skyldigheter som undersåtarna 
väster om Bottniska viken.17

Sverige förlorade Finland 1809 till Ryssland. Finland blev ett ryskt 
storfurstendöme. En stor del av dagens finska judar härstammar från 
rysk-judiska soldater från Tsarryssland som under 1800-talet gjorde sin 
värnplikt i storfurstendömet Finland. Gamla judiska gravstenar i Vasa, 
Tavastehus, Villmanstrand, Fredrikshamn och Åland vittnar om en 
tidig judisk närvaro i Finland. De flesta rysk-judiska soldaterna fanns i 
Helsingfors, Åbo och Viborg. Viborgs judar flydde till de två förstnämnda 
städerna och Tammerfors redan i början av vinterkriget 1939 på grund av 
förlusten av staden till Sovjetunionen. Idag bor majoriteten av den finsk-
judiska befolkningen i Helsingfors och Åbo.18

Trots en lång gemensam historia kan man iaktta stora olikheter i de 
svenska och finska judarnas historia efter 1809 i fråga om invandring, 
politisk och ekonomisk emancipation och den judiska gruppens sociala 
mobilitet. Det finns emellertid också avgörande likheter.

16 Magistraterna i de privilegierade fyra städerna Stockholm, Göteborg, 
Norrköping och senare Karlskrona, utfärdade skyddsbrev för de judar, som kunde 
uppvisa styrkt pass och frejdebrev från föregående vistelseort. Judarna skulle 
dessutom ha med sig en större summa pengar.
17 NE, bd 6 (Höganäs 1991), s. 284–288.
18 Taimi Torvinen, Kadimah. Suomen juutalaisten historia (Helsingfors 1989),  
s. 21–23, 26, 28; Jukka Hartikainen, ”Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita” 
i Viipurin Suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita nr 12 (Helsingfors 1998),  
s. 51–94.
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Inflyttningsförbud och tvångsvärvade judiska soldater till 
Finland

Det var trots allt få judar som fann sin väg till Sverige både före och efter 
judereglementet. Landet låg i periferin för världens migrationer. Än färre 
hittade till Finland. På 1670-talet finner vi dock juden Isak Zebulon 
från Lübeck som slagit sig ned i Uleåborg. Zebulon hade mycket riktigt 
konverterat till protestantismen redan i Lübeck och fick år 1672 burskap 
i Uleåborg. Under 1700-talet har även andra proselyter bott och verkat i 
det till Sverige hörande Finland. Redan 1775 tillät Gustav III främmande 
trosbekännare att utöva sin religion i de nybildade finska köpingarna 
Tammerfors, Heinola och Kuopio. Den svenska församlingsgrundaren 
Aaron Isaac fungerade under det svensk-ryska kriget 1788–90 som 
leverantör till den svenska krigsmakten och bodde själv i perioder i staden 
Lovisa.19

Även sedan Finland blivit ett ryskt storfurstendöme, fortsatte det 
svenska judereglementet från 1782 att gälla och tolkades vara i kraft i 
princip under hela perioden fram till Finlands självständighet år 1917. 
Judarna i Finland stod med andra ord under både gammal svensk och 
ny rysk jurisdiktion. Judereglementet förbjöd judar att bosätta sig i andra 
delar av det svenska riket än Stockholm, Göteborg, Norrköping och 
Karlskrona. Därmed var Finland uteslutet som bosättningsort, trots det 
ovannämnda beslutet sju år tidigare om religionsfrihet i de ovannämnda 
tre finska köpingarna.20 Att följa reglementet blev en principsak för finska 
politiker och ämbetsmän. Det gällde att hålla stånd mot det ryska väldets 
inflytande.21

Judar välkomnades inte, som i Sverige, i det nu ryska Finland som 
ekonomiska aktörer med kapital, know-how och finansiella kontakter. 
Den ryske generalguvernören Arseni Zakrevski genomförde en grundlig 

19 Torvinen (1989), s. 19.
20 Tapani Harviainen nämner Andreas Warelius uppgifter i Beiträge zur Kenntnis 
Finnlands in etnographischer Beziehung (1849) om hur den ryske guvernören 
i storfurstendömet Finland efter egen prövning kunde bevilja temporära 
uppehållstillstånd för judar. Se Tapani Harviainen ”Drag ur den finländska 
judenhetens historia”, i Nordisk Judaistik 6:2 (1985), s. 56 och s. 64, not 4.
21 Torvinen (1989), s. 16–17.
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undersökning 1831 om antalet judar i Finland och rapporterade om en från 
Sverige inflyttad jude i Åbo, om sex judiska familjer i Helsingfors och två 
familjer i Viborg. Zakrevskis undersökning föranledde nya bestämmelser 
om att inga nya judar fick flytta till Finland och att de som fanns kvar 
skulle förvisas. Men myndigheterna var aldrig riktigt konsekventa med 
att följa sin egen lagstiftning. Sannolikt berodde det på den inbyggda 
konflikten till det ryska styret. De finska myndigheternas kunnighet i 
det ryska språket var inte heller alltid särskilt lysande, vilket föranledde 
att man ibland inte förstod att ett pass tillhörde en jude. Och även om en 
ny undersökning 1849 återigen fann ett antal bofasta judiska hantverkare, 
plåtslagare, kramhandlare, värdshusvärdar och daglönare i landet, var det 
ett fåtal judar som sökte sig till Finland under 1800-talets första hälft. 
Men paradoxalt nog kom en liten grupp judar att etablera sig i Finland 
just under denna tid, trots alla förbud. De flesta var permitterade soldater 
och deras ättlingar som arbetade som hantverkare och småhandlare. Om 
de kapitalstarka sefardiska judarna i Amsterdam och Hamburg betraktade 
Sverige som en periferi, var Finland sannolikt fullständigt otänkbart som 
bosättningsort och investeringsobjekt för dem.22

De finska och svenska judarnas emancipations-
processer

De svenska judarnas emancipation — ett 1800-talsfenomen

Judereglementet slog fast den judiska minoritetens ekonomiska, sociala 
och politiska status i Sverige. I Aaron Isaacs efterföljd hörsammade 
en liten grupp judar från norra Tyskland och Danmark reglementets 
”inbjudan” att börja arbeta och verka i de tillåtna städerna i princip inom 
de för dem lagstadgade näringarna. Inom dessa snäva ramar blev de 
svenska judarna definierade som en ekonomiskt samhällsnyttig minoritet 
och blev också integrerade som en sådan. Denna med tiden välsituerade 
och kulturmedvetna grupp kan sägas ha insocialiserat synen på sig själv 

22 Torvinen (1989), s. 17–24.
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som ekonomiskt framgångsrika, skötsamma svenskar av mosaisk tros-
bekännelse. De blev ”riksgagneliga” västjudar; minoritet och majoritet hade 
uppnått en slags konsensus om judarnas roll i samhället. Liksom judar i 
flera andra europeiska länder arbetade också de svenska judarna enträget 
under hela 1800-talet för sina medborgerliga rättigheter. Judereglementet 
upphävdes år 1838 och därmed försvann de flesta begränsningarna i 
judarnas näringsverksamheter. Den nya lagen gav dem beteckningen 
”svenskar av mosaisk trosbekännelse”. Från och med detta år utvidgades 
sedan judarnas rättigheter successivt tills grundlagsändringen 1870 gav 
dem politiska rättigheter med några undantag. Trots judefientliga protester 
hos breda folklager och press 1815, 1838, 1848 och under 1850- och 1860-
talen, blev 1800-talet emancipationens århundrade för den första gruppen 
av västeuropeiska judar som bosatt sig i Sverige.23

Ett sekel efter Aaron Isaacs ankomst, kring 1850-talet och några 
decennier in på 1900-talet såg det ut som om denna konsensus mellan 
västjudarna och majoritetssamhället riskerade att brytas i och med den 
explosiva utvecklingen i Tsarryssland och Östeuropa. Folkökning, åter- 
kommande missväxter, jordbruksomvandling och Rysslands begynnande 
industrialisering ”tryckte ut” judarna från landsbygdens småhandels-
tillvaro till städernas industrier. Sammantaget med den förhatliga 
militärtjänsten, som nu också drabbade judarna, och återkommande 
judefientliga pogromer sattes en massutvandring i rörelse av judar främst 
från Ryssland, Polen, Österrike-Ungern (Galizien) och Rumänien till 
väst. En liten del av dessa så kallade östjudar hamnade i Sverige. En del 
av dem var ortodoxa, andra hade lämnat sina religiösa traditioner och 
var aktiva socialister. Den första generationens östeuropeiska judar var 
ofta småhandlare eller hantverkare och industriarbetare. De tillhörde 
den grupp judar som egentligen inte var välkomna i Sverige. De kom  

23 Utöver präster och borgare, som var på sitt sätt uppfattade judarna som ett hot, 
var de rent antisemitiska stämningarna starka i 1800-talets rabulistpress. Lena 
Johannesson framhäver pressens starka förankring i hantverkar-, småhandlar- och 
gesällkretsar. Pressens hotbild hade dock sällan eller aldrig en religiös innebörd. 
Det var judarnas oföränderliga egenskaper som grupp som angreps. Se Lena 
Johannesson, ”’Schene Rariteten.’ Antisemitisk bildagitation i svensk rabulistpress 
1845–1860”, i Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tydén (red.), Judiskt 
liv i Norden (Uppsala 1988), s. 169–208.
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från fattigare förhållanden än västjudarna och hade helt andra ekonomiska 
och sociala erfarenheter än sina framgångsrika trosbröder i Sverige.24

De finska judarnas säregna historia fördröjde emancipationen

Medan de svenska judarnas invandring och emancipationshistoria har 
stora likheter med judarnas öden i övriga europeiska länder, skiljer sig de 
finska judarnas historia från nästan alla andra. Ett flertal europeiska länder 
tog emot både väst- och östjudiska migranter och dessa uppnådde likt de 
svenska judarna sina medborgerliga rättigheter under 1800-talet.

I Finland etablerades för det första inte, såsom i Sverige, någon välbärgad 
västjudisk grupp. För det andra kan judarnas ankomst till Finland inte 
heller på samma sätt ses som en del av den östjudiska invandringen till 
Väst. De första judar som fick bosätta sig i landet var fattiga soldater i den 
ryska armén. Socialt och ekonomiskt fanns det dock vissa likheter mellan 
de rysk-judiska soldaterna och de till Sverige invandrade östjudarna: båda 
grupperna kom i huvudsak från fattigare förhållanden och säkerligen hade 
de samma eller likartade hemtrakter. Även om östjudarnas emigration till 
Sverige inte kan betraktas som helt frivillig (både push och pull), var de 
första (ryska) judarnas överflyttning till Finland påtvingad. För det tredje 
skilde sig de finska judarnas öde från de svenska och övriga europeiska 
judarnas i det att de förstnämndas emancipation kom långt senare. 
Judarnas emancipationsprocess i Västeuropa var i grunden ett 1800-tals-
fenomen, medan de finska judarna fick sina medborgerliga rättigheter så 
sent som 1918, en dryg månad efter Finlands självständighetsförklaring den 
sjätte december 1917.25 I Danmark fick judar bosätta sig redan på 1620-talet 
i städerna Glückstadt och Altona, där de kunde utöva sin egen jurisdiktion 

24 Jacob Lestschinsky, ”Jewish migrations 1840–1956” i Louis Finkelstein (red.), The 
Jews. Their history, culture and religion, vol. 2 (London 1961), s. 1538; Salo W Baron, 
The Russian Jews under Tsars and Soviets (New York, 1964), s. 77; Anna Besserman, 
”Invandrare i utvandringslandet” i Historielärarnas förenings årsskrift 1993/1994, 
(Bromma 1994), s. 83.
25 Marina Burstein, ”Det judiska bostadsmönstret i Helsingfors och migrations-
strömmar genom Finland 1840–1975”, opublicerad pro gradu-avhandling, Geo-
grafiska institutionen, Helsingfors universitet (Helsingfors 1978), s. 23 f.; Torvinen 
(1989) s. 103; Heli Jaakkola, ”Lehdistön suhtautuminen juutalaisten kansalaisoi-
keuskysymykseen Suomessa vuosina 1907–1909”, opublicerad pro gradu-avhand-
ling, Historiska institutionen, Tammerfors universitet (Tammerfors 1990), s. 10.
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och religion. Judarna i Köpenhamn fick år 1684 religionsfrihet och slutligen 
år 1849 fick alla danska judar sina medborgerliga rättigheter tjugo år före 
de svenska judarna.26 Efter avskiljandet från Danmark stadgades i den nya 
norska grundlagen 1814 att inga judar fick bosätta sig i landet. Den i övrigt 
liberala grundlagens andra paragraf stadgade att ”Jøder ere fremdeles 
udelukkede fra Adgang til Riget”.27 Efter fyra stortingsbehandlingar 
upphävdes förbudet år 1851 och också de norska judarna fick då sina 
medborgerliga rättigheter lagstadgade.

Det har sagts att den sena finska emancipationen snarare berodde på den 
inrikespolitiska situationen än på någon djupt rotad folklig antisemitism.28 
För att hävda Finlands autonomi gentemot Ryssland ville man strikt följa 
lagens bokstav (som förbjöd judar att vistas i landet). Varje förändring av 
den (gamla svenska) finska lagstiftningen uppfattades som ryska försök till 
inskränkningar av den finska autonomin.29

Från 1827 började man under tsar Nikolaj I att ta ut judiska pojkar 
och män till militärtjänst. Före detta år ville man inte ha judar inom  
militären. De skulle i stället betala en särskild skatt. Senare kunde de 
förmögnaste judiska familjerna genom mutor friköpa sina söner från 
tjänstgöringen, och vissa yrkeskategorier såsom rabbiner, skråanslutna 
köpmän, studenter, yrkesskickliga hantverkare och jordbrukare och 
familjeförsörjande söner kunde undantas. Kvar blev de fattigaste utan 
kontakter. Tvångsvärvningarna var inte ett led i någon rysk emancipations-
politik för att utöka den judiska gruppens rättigheter och skyldigheter.  

26 Jacques Blum, Dansk og/eller jøde. En kultursociologisk undersøgelse af 
den jødiske minoritet i Danmark (Köpenhamn 1973), s. 19–22; Merete N 
Christensen, ”Jøderne i København 1801–1901. En statistisk undersøgelse med 
særligt henblick på belysning af det jødiske befolkningselementets assimilation”, 
opublicerad specialeafhandling, Historiska institutionen, Köpenhamns universitet 
(Köpenhamn 1976), s. 11; Per B Katz, ”De første jøder i Danmark” i Broberg, 
Runblom & Tydén (1988), s. 94; Karl-Johan Illman, ”Skandinavian juutalaiset” i 
Harviainen & Illman (red.), Juutalainen kulttuuri (Helsingfors 1998), s. 276–282.
27 Oskar Mendelsohn, Jødenes historie i Norge gjennom 300 år, del 1 (Oslo 1969),  
s. 49.
28 Torvinen (1989), s. 107.
29 Torvinen (1989), s. 28.
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De var ett medel att decimera den judiska befolkningen, som inom det 
Ryska riket nått upp till tremiljoners-strecket vid 1800-talets mitt.30

Berättelserna är många om hur 8–12-åringar togs med våld till så 
kallade Kantonskolor. Fram till helt nyligen har synen på dessa kanton-
isters tillvaro präglats av en historieskrivning om trakasserier och hot 
ända tills det var dags att påbörja den 25-åriga militärtjänstgöringen 
när de fyllt 18 år. Den här bilden har nyanserats under det senaste 
decenniet, den ryska statens moderniseringsbehov och relativt rationella 
och humana metoder har dragits fram med stöd av källmaterial från nu 
öppna och översatta ryska arkiv.31 Från 1830-talet placerades vanliga 
ryska soldater och tvångsvärvade judiska ynglingar i landets militärför- 
läggningar för att slutföra sin värnplikt där.32 År 1830 bestod den judiska 
befolkningen i Sverige av 890 personer. Samma år räknades de judiska 
soldaterna i Finland till ett hundratal.

I och med tsar Alexander II:s trontillträde 1856 liberaliserades kanton-
systemet med en genomgripande modernisering av den ryska armén. 
Bland annat förkortades tjänstgöringen avsevärt.33 De finska myndig- 
heterna fann sig nu ha en större grupp ryska soldater i landet, av vilka  
ett antal var judar.

30 Baron (1964), s. 35–38; Michael Stanislawski, Tsar Nicholas I and the Jews. The 
transformation of Jewish society in Russia 1825–1855 (Philadelphia 1983), s. 13–34; 
John Doyle Klier, Imperial Russia’s Jewish Question 1855–1881 (Cambridge 1995), s. 
3, 13, 29.
31 John Doyle Klier, ”Rekrutschina. The myths and realities of Jewish military 
recruitment in the Russian Empire” (Opublicerat papper på European Association 
for Jewish Studies 7th Congress, Amsterdam 21–24 juli 2002).
32 Torvinen (1989), s. 28–31.
33 Torvinen (1989), s. 23–24, not 12, s. 226.
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Tabell 1: Den judiska befolkningen i Sverige och Finland 1900–1930

År Finland Sverige

1900 1 047 3 912

1910 1 283 6 112

1920 1 618 6 469

1930 1 782 6 653
 
Källor: Sverige: S. Olof Valentin, ”Judarna i Sverige enligt 1920 års folkräkning”, 
tilläggskapitel i Valentin (1924), s. 543. Sveriges Offentliga Statistik (SOS), 
Statistiska Centralbyrån (SCB), del V:3 (Stockholm 1930). Finland: Statistisk 
Årsbok för Helsingfors stad (Helsingfors 1920); Hillevi Rantanen, Juutalaiset 
Suomessa (Helsingfors 1950), som grundar sig på Tilastollisen päätoimiston 
juutalaisia koskevat asiakirjat, Judiska församlingens arkiv, Finska Riksarkivet 
(FRA); Jaakkola (1990), s. 9.

Tabell 1 pekar på det faktum att Finland inte hade någon östjudisk 
invandring under perioden 1900–1930. Dock är det uppenbart att de 
judiska soldaterna till viss del kom från samma trakter som de till övriga 
Europa invandrade östjudarna. De rysk-judiska soldaterna var också 
östeuropeiska judar. De städer som nämns i de finska myndigheternas 
längder över judarna i Finland är bland annat Novgorod, Narva, Tver, 
Vilnius, Kovno, Lomscha och Suwalki, med andra ord städer i Ryssland, 
Litauen och Polen. Under perioden 1900–1930 ökade den judiska 
befolkningen i Sverige från cirka 3 900 till över 6 600 personer, samtidigt 
som den finsk-judiska befolkningen ökade från dryga tusen till cirka 
1 700. I Finland handlade det främst om reproduktion av de befintliga 
permitterade judiska soldaterna och deras efterkommande. Redan 1907 var 
80 procent av judarna födda i Finland.34 De flesta bodde i Helsingfors (år 
1900 var judarna där enligt myndigheterna 626, år 1930 var de 1 208), i 
andra hand i Viborg (år 1900 var de 245 där, år 1930 var de 304) och i 
ökande omfattning i Åbo (år 1900 var judarna där 176, år 1930 var de 370). 
Det fanns knappast heller någon västjudisk grupp i Finland under den 
här tiden. De finska myndigheterna var över huvud taget inte intresserade 
av fler judar, varken fattiga eller rika, och västeuropeiska judar såg aldrig 
Finland som ett alternativ.

34 Jaakkola (1990), s. 10.
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Ekonomisk emancipation och social mobilitet

Lagstadgade restriktioner präglade länge judarnas ekonomiska 
verksamheter i Sverige

I Sverige, Danmark och Norge var man under 1800-talet i full färd med att 
ge den judiska minoriteten medborgerliga rättigheter, medan man i Finland 
under samma tid började begränsa de permitterade judiska soldaternas 
bosättning och ekonomiska liv. De fick slå sig ned i Helsingfors, Åbo och 
Viborg. De fick sälja begagnade och egentillverkade kläder, bakverk, bär 
och frukter, tobak och tändstickor. Och eftersom de permitterade judiska 
soldaterna saknade yrkesutbildning, hamnade de flesta i torghandeln med 
sina begagnade kläder.35

I Sverige påverkade de lagstadgade restriktionerna starkt judarnas 
ekonomiska verksamheter långt efter emancipationsåret 1870. Även om 
det därefter fanns en tendens bort från den ”förutbestämda ekonomiska 
köpmannarollen” var ännu år 1930 över hälften (52,7 procent) av de 
förvärvsarbetande judarna i Sverige sysselsatta inom handeln.

Tabell 2: Den förvärvsarbetande judiska befolkningen i Sverige 1904, 1920 
och 1930, i procent

Näringsgren 1904 1920 1930

Handel 68 56 53

Industri och hantverk 13 32 33

Allmän tjänst och fria yrken 15 9 12

Övrigt 4 3 2

Summa 100 100 100
 
Källor: 1904: Kommittéarkiv YK nr 1901, Dissenterskattekommittén nr 71:4, 
Riksarkivet (RA). 1920 och 1930: SOS, Folkräkningarna, SCB; S.O. Valentin 
(1924), s. 553–559.

35 Torvinen (1989), s. 26, 28.
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Handelsnäringen präglade starkt judarnas yrkesval, men var totalt sett 
minskande. Antalet sysselsatta judar inom industrin ökade märkbart, 
vilket i huvudsak kan förklaras med de östjudiska invandrarnas yrkesval. 
Men även om antalet industriarbetare ökade, bildades det inget bestående 
judiskt industriproletariat i Sverige. Däremot finner man en tydlig ökning 
av andelen industri/hantverks- och handelsföretagare inom respektive 
näringsgren. Hur skall man då förklara att fortfarande år 1930 över hälften 
av de yrkesverksamma judarna var sysselsatta inom handeln? De tidiga 
västjudiska invandrarna verkar helt enkelt ha fortsatt i de näringar de till 
en början tilläts utöva, nämligen kommissionärs- och grossisthandel samt 
kreditverksamhet i nära samarbete med judiska affärsnätverk i Europa. 
Sannolikt var dessa företagare och bankirer så framgångsrika att de 
saknade motiv att skapa nya ”nischer” för den ekonomiska verksamheten. 
De östjudiska invandrare som inte sögs upp av den svenska industrin, 
inlemmades i befintliga judiska handelsstrukturer. Många östjudar började 
dessutom som gårdfarihandlare och avancerade därifrån till handels-
föreståndare med egen kommissionärsverksamhet. Utvecklingen som 
helhet visar tecken på uppåtgående social mobilitet.36

De finska judarna överträdde tidigt de lagstadgade 
restriktionerna

År 1879 lät Helsingfors stad bygga hallar i trä där judarna kunde hyra in 
sig med sina varor. Detta försök att förhindra kringvandrande judiska 
gårdfarihandlare skapade, speciellt i Helsingfors, en bekant syn med judisk 
torghandel. I folkmun kallades den ”narinken” eller direkt fientligt för 
”lustorget”.37 Och eftersom levnadsstandarden hos det stora folkflertalet 

36 Rita Bredefeldt, Judiskt liv i Stockholm och Norden. Ekonomi, identitet och 
assimilering 1850–1930 (Stockholm 2008), s. 54–63.
37 ”Na rynke” på ryska betyder ”på torget”. Sven-Erik Åström, ”Stadssamhällets 
omdaning”, i Helsingfors stads historia, del 4:2 (Helsingfors 1956), s. 40; dens., 
Samhällsplanering och regionsbildning i kejsartidens Helsingfors. Studier i stadens 
inre differentiering 1810–1910 (Helsingfors 1957), s. 279; Daniel Weintraub, 
”Suomen juutalaisten vapauksia ja oikeuksia ei millään tavoin ole loukattu. 
Juutalaisvastaisuuden Suomen juutalaisissa herättämät tunnot ja reaktiot 1930- 
luvulta jatkosodan päättymiseen”, opublicerad pro gradu-avhandling, Historiska 
institutionen, Helsingfors universitet (Helsingfors 1997), s. 12–15.



65

i Finland var låg, fanns en ständig efterfrågan på begagnade varor och 
billigare konfektion. Judarna hade ingen större önskan att återvända till 
sina öst-europeiska hemtrakter. Banden till hembygden och släkten i Polen, 
Litauen eller Vitryssland hade för länge sedan brutits. De ville bo kvar i 
Finland. De permitterade judiska soldaterna möttes inte av någon större 
välvillighet från polis eller andra myndigheter, men de kom dock undan 
1880-talets värsta ryska pogromer.38

Till en början höll sig de flesta judar i Finland till de tillåtna verk-
samheterna med torgförsäljning av begagnade kläder, men redan vid slutet 
av 1800-talet ökade kommissionshandeln med fabrikstillverkade kläder 
från S:t Petersburg. Så småningom blev det frågan om konfektion från 
egna skrädderier och fabriker. Under första världskriget gav varubristen 
judarna möjlighet att fungera som leverantörer till ryska armén.39 
Myndigheterna såg mellan fingrarna med att judarna ägnade sig åt andra 
sysslor än de tillåtna, eftersom man såg att verksamheterna utvecklade 
konfektionsindustrin, till nytta för hela landet. För låginkomsttagare var 
detta ofta enda möjligheten att skaffa färdiga kläder till låga priser. Men 
i och med judarnas framgångsrika skrädderihantverk och konfektions- 
industri började speciellt de finska skräddarna protestera mot över-
trädelserna av det regelverk som kringgärdade judarnas sysselsättningar.40

Finland var vid 1800-talets slut i huvudsak ett jordbrukssamhälle, 
där över 70 procent av den förvärvsarbetande befolkningen var sysselsatt 
inom de agrara näringarna. Så sent som år 1930 var fortfarande nästan 
60 procent av den finska befolkningen kvar inom denna näring. I 
Sverige översteg andelen arbetande inom industrin de sysselsatta inom 
jordbruket redan vid 1930-talets mitt. Både handel och industri var på 
frammarsch i båda länderna, men sysselsatte i Finland samma år inte 
fler än sammanlagt 20 procent av alla förvärvsarbetande. Även om den 
finska strukturomvandlingen från agrar- till industrisamhälle följde 
samma allmänna mönster som den svenska, var den mycket senare än i 

38 Torvinen (1989), s. 26.
39 Bengt Federley, ”Hållningen till judarna i Finland under andra förtrycks-
perioden”, opublicerad uppsats, Historiska institutionen, Helsingfors universitet 
(Helsingfors 1984), s. 60–63.
40 Santeri Jacobsson, Esitelmä juutalaiskysymyksestä (Viborg 1907), s. 71 f.; Jaakkola 
(1990), s. 7.
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Sverige. Parallellt med Finlands ekonomiska utveckling fanns den judiska 
torghandeln kvar i flera decennier in på 1900-talet. I Helsingfors lades 
”narinken” ned under 1930-talet, i Åbo stängdes den judiska torghandeln 
på 1920-talet, i Viborg var den aldrig så utbredd.41

Tabell 3: Den förvärvsarbetande judiska befolkningen i Helsingfors åren 
1898 och 1915, i procent

Näringsgren 1898 1915

Handel 77 67

Allmän tjänst och fria yrken 6 8

Industri och hantverk 17 21

Övriga – 4

Summa 100 100
 
Källor: 1898: ”Förteckning öfver Helsingfors stad med vederbörligt tillstånd 
vistande Mosaiska trosbekännare uppgjord 1898” i Luettelo Mooseksen uskolaisista 
1877–1915. Helsingin Poliisilaitos, Passitoimisto i Judiska församlingens arkiv, 
FRA. 1915: Förteckning av samtiliga judar i Finland 1915 i Nylands, Tavastehus, 
Viborgs och Åbo län, FRA. N 1898 = 70, N 1915 = 368.

Samtidigt som man kan iaktta en ökande andel sysselsatta inom handeln 
hos majoritetsbefolkningen är andelen judar sysselsatta inom samma 
näring sjunkande, trots att det fortfarande var den absolut dominerande 
näringen. År 1898 bodde de flesta finska judarna i Helsingfors. Tabell 3 
visar att av dem var 77 procent sysselsatta inom handeln på torget. År 
1915 hade andelen inom handelsnäringen sjunkit till 67 procent. Hos 
majoritetsbefolkningen i Finland ökade andelen sysselsatta inom handeln 
marginellt och låg på drygt två procent fram till 1910. I Sverige finner vi 
drygt två tredjedelar av judarna inom handelsnäringen år 1904, år 1930 
har de sjunkit till ungefär hälften. Inom hela svenska befolkningen ökade 
andelen arbetande inom handeln trefaldigt från 5 procent år 1870 till 15,5 
procent år 1930.42

Industrinäringen var den näring som erbjöd flest nya arbetstillfällen 
i båda länderna, även om industrialiseringsprocessen hade nått längre i 

41 Bredefeldt (2008), s. 175 f.
42 Bredefeldt (2008), s. 180.
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Sverige. Både östjudarna i Sverige och de permitterade soldaterna i Finland 
fanns inom respektive lands industri, men det blev, som konstaterats, 
aldrig ett bestående yrkesval hos någondera gruppen judar. Däremot  
representerade det en preferens bort ifrån den traditionella judiska 
handelsverksamheten oavsett om den utövades av torghandlare eller gård-
farihandlare. Inom näringarna industri och hantverk hittar man 17 procent 
av de förvärvsarbetande finska judarna år 1898, år 1915 har de ökat till 21 
procent. De arbetade bland annat som filare, järnsvarvare, mekaniker, 
sättare och timmermän. Nu hade också nya grupper tillkommit, såsom 
affärsägare, direktörer, kommissionärer och agenter. Vi hittar fler handels-
biträden i de litet större handelsfirmorna, en urmakare och till och med 
en möbelfirma nämns i längderna för 1915 i Helsingfors. År 1912 hittar vi 
några läkare, journalister och författare bland judarna i Finland.

Den finska historikern Jukka Hartikainen konstaterar att staden 
Viborg tidigt hade en mera kosmopolitisk karaktär än både huvudstaden 
Helsingfors och Åbo. Staden låg i S:t Petersburgs omedelbara närhet och 
här kunde man höra flera språk talas än i någon annan finsk stad. Även i 
Viborg dominerade handeln hos stadens judiska befolkning kring 1915 med 
drygt 60 procent av de förvärvsarbetande, medan hantverkarna och några 
fabrikörer utgjorde 28 procent av de arbetande judarna.43

De finska judarna verkar på 1920- och 1930-talen ha fortsatt som 
handelsidkande egenföretagare framför allt inom klädeshandel och 
konfektion. En del av den yngre generationen sadlade om från den 
traditionella handelsbanan och satsade på akademisk utbildning inom 
juridik, medicin och teknologi. Det är dock först på 1980-talet som man 
kan se att handelsnäringen på allvar börjar avta i betydelse. Men redan 
dessförinnan hade torghandel och industriarbete ersatts av egenföretagande 
och akademiska studier. Siffror för 1980-talet visar, att både utbildnings-
nivå och samhällsställning hos den judiska befolkningen i Finland var i 
genomsnitt högre än hos majoritetsbefolkningen.44

43 Jukka Hartikainen, ”Viipurin juutalaisen yhteisön vaiheita”, i Jaakko Paavolainen 
(red.), Viipurin suomalaisen kirjallisuusseuran toimitteita 12 (Helsingfors 1998),  
s. 66–67.
44 Torvinen (1989), s. 112, not 2, s. 234, tabell i Appendix, s. 248.
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De svenska och finska judarnas ekonomiska strategier har tydliga likheter. 
Trots de avgörande olikheterna i invandring och emancipationsprocess, 
präglades båda minoriteternas sysselsättningsmönster till en början av 
de lagstadgade ekonomiska restriktionerna. Både de finska och svenska 
judarna var till en början i huvudsak sysselsatta inom handelsnäringen. De 
var helt enkelt tvungna till det för att få stanna kvar i landet. En majoritet 
av judarna i båda länderna var kvar inom handelsnäringen under flera 
decennier in på 1900-talet.

Den judiska minoriteten i Sverige visar tidigare än de finska judarna 
tecken på ekonomiskt avancemang. I och med landets ekonomiska 
liberalisering blev nya ekonomiska roller redan från mitten av 1800-talet ett 
realistiskt alternativ för yngre generationer judar. Man såg möjligheten att 
komma ifrån handelns starka dominans och industrins hårda arbetsvillkor 
och ägna sig åt högre utbildning.45

Ekonomisk framgång var en strategi för 
acceptans
Trots ambivalensen i majoritetsbefolkningens syn, välkomnade man 
judar i Sverige som nyttiga ekonomiska aktörer. Men givetvis hade den 
ambivalensen också sin andra sida: antisemitismen. Med sekularisering, 
modernisering och nya demokratiska institutioner förstärktes tanken 
på en stark nationell identitet. Främlingsfientlighet blev en följd av de 
nationalistiska stämningarna under 1800-talets lopp i Sverige likväl som i 
övriga Europa.46

Det ryska storfurstendömet Finland präglades av en stark judefientlighet, 
som till en början hade sina rötter i det ryska väldets syn på judar. Men 

45 Bredefeldt (2008), s. 59–63, 177–182.
46 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandringspolitik, utlänningskontroll och 
asylrätt 1900–1932 (Stockholm 1964), s. 59; Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism 
och liberalism. Idébrytningar inom högern och bondepartierna 1918–1934 (Stockholm 
1969), s. 119 f., 127 f., 133 f., 145; Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880–1930 
(Uppsala 1986), s. 43–48; Lena Berggren, Nationell upplysning. Drag i den svenska 
antisemitismens idéhistoria (Stockholm 1999), s. 97 f.; Lars M Andersson, En jude 
är en jude är en jude... Representationer av ” juden” i svensk skämtpress omkring 1900–
1930 (Lund 2000), s. 13 f.; Bredefeldt (2008), s. 67 f.
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antisemitismen i Finland förstärktes när stämningarna mot det ryska väldet 
kombinerades med nationalismens självständighetssträvanden. Man talade 
mycket om att en nation med flera folkslag skulle splittras och upplösas. 
Judarna hamnade bland de främmande element som skulle uteslutas ur 
den gemenskapen. När detta kombinerades med de rasmässigt grundade 
influenserna från Tyskland, blev resultatet även i det självständiga Finland 
den traditionella antisemitiska diskursen. Också under inbördeskriget, 
efter judarnas emancipation 1918, stämplades judarna av den vita sidan som 
bolsjevikvänliga utan fosterlandskänslor.47

De återkommande antisemitiska angreppen skapade hos judarna 
en försiktighet och en beredskap för förföljelser. Denna tradition av 
försiktighet finner man också hos judiska minoriteter i andra europeiska 
länder. Hanna Arendt skriver i sin berömda bok om den tyska judinnan 
Rahel Varnhagen, känd för sina litterära salonger under slutet av 1700-
talet: ”Every Jew knew that economic security, if not wealth, was the first 
and indispensable prerequisite of any assimilation”.48 Den holländske 
ekonomhistorikern B.W. De Vries betraktar de holländska judarnas 
ekonomiska emancipation från kringvandrande gårdfarihandlare till 
textilmagnater utifrån två orsakssamband, dels landets ekonomiska 
utveckling, dels den vitt spridda diskrimineringen av judar. Han menar att: 
”the presence of environmental obstacles and the desire to overcome them, 
can in the long run be viewed as a powerful factor in the development 
of Jewish entrepreneurship”. Detta kan enligt De Vries förklara “the 
existence of that higher need for achievement”. Att denna mentalitet fanns 
kvar även efter det att judarna uppnått ekonomisk framgång i landet visar 
bland annat ett citat från en samtida holländsk textilfabrikör: ”You are 
penalized (as a Jew) a little bit, and realizing this you try and do a little 
better”.49 Werner Mosse, som forskat om den tysk-judiska ekonomiska 
eliten 1820–1935, drar samma slutsats. Judarnas ekonomiska prestationer 
gav dem vad lagarna förvägrat dem: status, prestige, trygghet, viss frihet 

47 Hartikainen (1998), s. 90–92; Bredefeldt (2008), s. 182–184,
48 Hanna Arendt, Rahel Varnhagen. The life of a Jewess (London 1957), s. 168.
49 B. W. De Vries, From peddlars to textile barons. The economic development of a 
Jewish minority group in the Netherlands (Amsterdam 1989), s. 147–151, 147 not 31.
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och respekt.50 I Sverige kunde så sent som 1922 ordföranden i Stockholms 
Mosaiska församlings fattigvårdsnämnd uttala sig om församlingens 
ansvar för de fattiga östjudarna på följande sätt: ”Vi veta mycket väl, att 
allt som kan följa av fattigdom och elände förr eller senare i nedsättande 
syfte kan användas mot oss i egenskap av judar, och vi fördubbla därför 
våra ansträngningar för att av det material, som står till vårt förfogande 
göra det bästa möjliga”.51

Socialt uppåtgående mobilitet fanns otvivelaktigt under denna 
dynamiska tid av industrialisering, ökad urbanisering och modernisering 
inom flera samhällsgrupper i både Sverige och Finland. Men den var också 
tydlig nog hos respektive lands judiska minoritet, sannolikt med starka 
inslag av medveten strategi för att uppnå ekonomisk framgång och kulturell 
bildning. Ekonomisk framgång blev ett sätt att överbevisa omgivningen 
om sitt existensberättigande.52 Både i Sverige och i Finland började yngre 
generationer judar, när de juridiska restriktionerna var undanröjda, att 
söka sig till nya yrkesområden med förbättrade utkomstmöjligheter och 
högre status.

Exogena olikheter och endogena likheter
Sverige och Finland upplevde sex sekel av gemensam historia, svenska 
rikets lagar gällde även för de finska undersåtarna. Invandringen av olika 
typer av specialister var ett vanligt fenomen i hela Europa, så också i det 
svenska riket. Men inte minst kyrkans judefientliga ideologi fördröjde 
acceptansen av invandrade judar. Sedan 1600-talet har man kunnat 
belägga judisk närvaro i båda riksdelarna, antingen som konvertiter eller 
som ambulerande småhandlare kring olika städer med omnejd. Med tiden 
genomgick synen på judar en tyngdpunktsförskjutning från den religiösa 
ortodoxins avståndstagande till en ambivalent acceptans av kapitalstarka  

50 Werner E. Mosse, Jews in the German economy. The German-Jewish economic 
elite, 1820–1935 (Oxford 1989), s. 3–15.
51 Valentin (1924), s. 447.
52 Bredefeldt (2008), särskilt s. 30–33 och 216–220.
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judar som ”riksgagneliga”; visserligen kunde de vara till nytta för samhället, 
men svenskar eller finnar var de inte.

Avskiljandet av Finland från Sverige år 1809 innebar startpunkten för 
helt olika samhällsutveckling i de två tidigare riksdelarna. Olikheterna 
mellan länderna vad gäller invandring och politisk emancipation av 
judar beror på dessa samhälleliga skillnader. Finland blev en periferi i 
det ryska imperiet med försvagad ekonomisk utveckling, medan Sverige 
med sin institutionellt starka och relativt välutvecklade stat kunde påbörja 
en samhällsekonomisk utveckling först i merkantilistisk anda och så 
småningom med den ekonomiska liberalismens förtecken inleda landets 
spektakulära industrialisering och modernisering. Denna utveckling 
betingade också skillnaderna i överhetens syn på nyttan av judisk 
invandring över huvud taget. Judar i Finland kunde i bästa fall accepteras 
som soldater i den ryska periferin, medan man i Sverige började fundera 
på hur judar kunde nyttjas till landets fördel i konkurrensen med övriga 
Europa. Varken bonden Paavo ”högt bland Saarijärvis moar” eller det 
ryska styret var intresserade av judar i Finland som ekonomiska aktörer. 
Det spelade ingen roll om de sedan tillhörde förmögna och ”moderna” 
familjedynastier eller var fattiga främlingar. Det omgivande samhällets 
syn var inte betydelselös, exogena faktorer kunde påskynda eller fördröja 
acceptansen av judisk invandring och emancipation.53

Men endogena faktorer spelade också in. Judarnas egna strategier visade 
sig ha avgörande likheter i två helt olika miljöer. Till en början präglade 
samma lagstadgade restriktioner i båda länderna judarnas ekonomiska 
emancipation. Den ekonomiska diversifieringen fördröjdes hos den 
judiska gruppen: handeln präglade i flera decennier in på 1900-talet 
judarnas yrkesstruktur. Industrins framväxt påverkade också den judiska 
minoritetens val av sysselsättning eftersom utbudet av arbetstillfällen där 
ökade så drastiskt. Judarna fanns förvisso inom denna näringsgren, men 
inte alls i samma utsträckning som den övriga befolkningen.

Vi finner både finska och svenska judar redan från 1800-talet som 
entreprenörer av olika slag inom handel, industri och fria yrken, först i liten 

53 Exogena faktorer betyder här faktorer i det omgivande samhället som påverkar 
den judiska minoriteten. Endogena faktorer betyder orsaksfaktorer som finns att 
söka inom den judiska minoriteten.
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skala men med tiden i allt större omfattning. De finska judarna utvecklades 
bort från den enda tillåtna lumphandeln till att bli egna textilföretagare 
inom konfektion och grossistverksamhet med både privata och statliga 
kunder. I Sverige kom speciellt den västjudiska gruppen att tillhöra landets 
ekonomiska och kulturella elit, medan östjudarna utvecklade ungefär 
samma strategier som de finska grossisterna och handelsentreprenörerna. 
Likheterna i den uppåtgående sociala mobiliteten är slående hos båda 
grupperna judar, trots olikheterna i livsmiljöer.

När de juridiska hindren var undanröjda och de ekonomiska 
möjligheterna fanns för handen, började yngre generationer söka sig till 
akademisk utbildning och yrken som gav bättre utkomstmöjligheter och 
social status. Ekonomisk framgång innebar för judarna i Sverige och 
Finland mer än bara ökad välfärd. Traditionen av försiktighet och rädslan 
för antisemitism skapade ett behov hos judarna att visa fram en motbild 
mot tidens fördomar och därmed öka sina chanser att bli i accepterade 
både som individer och som minoritet.

Summary

Jewish Minorities in Sweden and Finland: Similarities and 
Differences

Since the Middle Ages Sweden and Finland have experienced six centuries 
of common history. Until 1809 Swedish legislation thus also applied to 
Finnish subjects. In addition, immigration of various specialists was 
common in the Swedish realm as well as in the rest of Europe. From 
early on, these migrants played an important role in trade and industry in 
Stockholm, and immigrants considered useful for commerce were explicitly 
welcomed. Sources show a Jewish presence in Sweden and Finland as early 
as the seventeenth century, both as religious converts and peddlers. In spite 
of economically motivated arguments from the nobility for greater religious 
tolerance, Jewish immigration was continually opposed by the clergy and 
chancellor Axel Oxenstierna and eventually restricted.
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Gradually the attitudes towards Jews shifted, religious orthodoxy 
being overweighed by an ambivalent acceptance of wealthy Jews as useful 
economic actors. In 1775, King Gustav III, inspired by the Enlightenment 
and by the expected influx of Jewish capital, decreed certain Jews the 
right to settle in Sweden without converting to Christianity. In 1782, 
new legislation confirmed this shift: Jews were allowed to participate in 
a limited range of economic activities and to reside in four larger Swedish 
and three smaller Finnish market towns, though mixed marriages were 
strictly forbidden.

With the dismemberment of the realm, following the war against the 
Russian Empire in 1809, Finland became a part of Tsarist Russia. This 
development eventually resulted in two disparate economic and social 
environments. Finland was now in the periphery of the Russian Empire 
while Sweden made strong economic progress. The separation of Finland 
from the Swedish realm also affected the influx of Jewish migrants. The 
first Finnish Jews were soldiers who did compulsory military service in 
the Russian army, some of whom were stationed in the cities of Helsinki, 
Åbo and Viborg. The Swedish Jews, on the other hand, either descended 
from immigrants from Western Europe, arriving in the eighteenth and 
nineteenth centuries and rapidly advancing economically and socially, 
or from poorer migrants from Eastern Europe, coming in the nineteenth 
and twentieth centuries. Thus Finland never experienced any Jewish 
immigration, neither from Eastern nor from Western Europe. However, 
many Jews in the Russian army had the same social and geographical 
background as the Jews from Eastern Europe migrating to Sweden.

This in turn had consequences for the process of emancipation. In 
Sweden, Jews were eventually accepted as citizens while in Russian Finland 
they were unwelcome, regardless of their economic position. They were 
accepted only as soldiers, a fact that made the political emancipation of 
the Jews much slower than in Sweden and in Western Europe in general. 
In Sweden most of the discriminatory legislation was abolished in 1838 and 
in 1870 Swedish (male) Jews were granted civil rights. Their co-religionists 
in Finland had to wait until 1918, after the independence from Russia in 
1917. In short, exogenous differences were important in the case of Jewish 
immigration and political emancipation in Finland and Sweden.
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However, endogenous similarities among the Jews in both countries also 
existed. The economic strategies of both Finnish and Swedish Jews had 
crucial similarities. Both groups began, due to legislative restrictions, with 
vocational choices in trade and both the demobilized Jewish soldiers in 
Finland and certain Jewish immigrants from Eastern Europe in Sweden 
started their careers as industrial workers. Their descendants on the 
other hand, having the freedom to choose other occupations, became 
entrepreneurs or even made careers in academia. This upward economic 
and social mobility meant more to the Jewish groups in both countries 
than simply increased prosperity and wealth. Fear of anti-Semitism in 
combination with the Jewish tradition of caution and prudence resulted in 
a strategy of combatting prejudices through diligence, hard work and self-
discipline. By outperforming their competitors, the Jews in Sweden as well 
as in Finland wanted to enhance their chances of being accepted both as 
individuals and as a national minority.
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Mängder av ”de Andra” och ”de 
Andra” i mängden

Argumentation för empiriskt baserad 
litteraturanalys

Anette Reinsch-Campbell

Skönlitteratur kan genom sin transparens ge oss tillgång till andras 
liv, tankar, känslor och drömmar på ett sätt som vi aldrig kan komma i 
närheten av i våra upplevelser och möten med människor i den materiella 
världen. Dessutom kan litteraturen ta oss till andra miljöer och tidsepoker 
och därigenom berika vår kunskapsbank. Oavsett om den kunskap vi 
därigenom får tillgång till är väl eller illa underbyggd, eller om den är att 
betrakta som ”sann” eller ”falsk”, kommer den att ligga till grund för våra 
kognitiva processer och därmed också påverka vårt undermedvetna. Utan 
tvivel kommer denna kunskap också att påverka vårt handlande. Därför 
kan skönlitteratur vara av intresse utifrån ett sociologiskt, socialpsykologiskt 
och historiskt perspektiv. Särskilt intressanta kan litterära representationer 
av det som kan sammanfattas i begreppet ”de Andra” vara, eftersom de kan 
ge värdefulla insikter i de sociala processer som resulterar i den klassiska 
uppdelningen mellan ”vi” och ”dom”.

Denna artikel kommer att presentera en modell för analys av 
representationer av perifera och marginaliserade grupper, ofta någon typ av 
”den Andre”, i realistisk skönlitteratur (definieras nedan).

Jag kommer att argumentera för en metod för litteraturanalys som 
snarare än att se till enskilda texter istället tar ett grepp om en omfattande 
korpus bestående av texter som inte har mycket gemensamt annat än att de 
tillhör samma – eller närbesläktade – genrer, i detta fall realistisk prosa och 
dramatik.
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Karaktärer, stereotyper och ”x”

Litterära karaktärer kan indelas i grupper, alltifrån huvudpersoner – 
protagonister – som står i centrum av berättelsen och i relation till vilka 
händelser och andra karaktärer tillmäts betydelse, till ytterst marginella 
bifigurer och staffagefigurer utan något uppenbart syfte. Hur stort 
utrymme de olika karaktärerna tilldelas och hur ingående de skildras 
korresponderar i regel mot vilken roll de har i berättelsen; en protagonist 
skildras detaljerat medan marginella karaktärer kan skildras mera 
översiktligt utan att detta stör texten alltför mycket.

Realistisk skönlitteratur tolkas som representationer av den materiella, 
eller ”verkliga”, världen. Av detta följer att beskrivningar av levande varelser, 
objekt, strukturer, processer etcetera upplevs och tolkas utifrån samma 
horisont som vi som läsare använder för att tolka vår omvärld och de 
människor som befolkar den. Detta i sin tur innebär att litterära karaktärer 
är ontologiska motsvarigheter till människor i den materiella världen och 
följaktligen att de tillmäts olika betydelse beroende dels på vilken status de 
har i berättelsen, dels på olika läsares kunskap och värderingar.

Den materiella världens komplexitet kräver emellertid att vi reducerar 
och förenklar perceptionen av de olika stimuli som vi hela tiden utsätts för 
och en följd av dessa processer är att vi skapar stereotyper. Detta fenomen 
återspeglas även inom skönlitteraturen.

Stereotyper utgör en slags kunskap om hur en viss grupp (etnisk, 
social eller annan) av människor är beskaffade, vilka egenskaper som är 
karakteristiska för dem samt vad som kan förväntas av dem med avseende 
på deras beteende, moral och värderingar. Trots de begränsningar som 
stereotyper innebär är de faktiskt fortfarande representationer av människor 
och bör därför analyseras utifrån i princip samma utgångspunkter som 
mera utvecklade litterära karaktärer, om än med något annorlunda metoder 
än vid traditionell litteraturanalys.

Här är det emellertid viktigt att uppmärksamma att långtifrån alla 
skönlitterära representationer av, och referenser till, människor ryms inom 
eller mellan dessa två kategorier. En litterär text kan vara rik på olika typer  
av referenser till människor eller mänsklig aktivitet som är så fragmentarisk 
att de i de enskilda fallen inte kan sägas utgöra ens stereotyper. Därutöver 
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finns också en mera lingvistisk aspekt av samma fenomen i och med att 
språkbruket i sig kan ha stor betydelse för hur vissa grupper framställs, till 
exempel genom användande av vissa uttryck som bidrar till att upprätthålla 
föreställningar om individer ur gruppen i fråga, eller om ett helt kollektiv. 
Det är till exempel fullt möjligt att om en icke-judisk karaktär med stort 
intresse för pengar och affärer använda ett uttryck som ”han är en riktig 
jude”. Därigenom tillhandahålls inte bara en beskrivning av karaktären i 
fråga, utan uttrycket bidrar även till att en diskurs om judar (som kollektiv) 
såsom varande mera intresserade av pengar och affärer än andra människor 
upprätthålls, något som sannolikt riskerar att påverka en icke-judisk 
majoritetsbefolknings förhållande till och attityder mot judar i samhället 
i allmänhet. De generaliseringar, liknelser, metaforer etcetera som skapats 
i ett visst språk härrör naturligtvis från de allmänna föreställningar och 
stereotyper som rått inom detta språks kultursfär, men kan alltså genom 
språkbruket också bidra till att upprätthålla och eventuellt förstärka dessa 
stereotyper.

Eftersom det saknas en etablerad samlingsbeteckning för den typ av 
litterära och lingvistiska element som jag beskrivit ovan kommer jag att 
tills vidare kalla fenomenet ”x”1.

En litterär analys som syftar till att undersöka framställningar av 
grupper som sällan står i fokus och som ofta kan kategoriseras som ”de 
Andra” kan med fördel inkludera även sådana fragment som traditionell 
litteraturanalys riskerar att missa, eftersom rådande diskurser genom en 
sådan metod framträder tydligare.

En modell som utarbetats för denna typ av analys kommer att 
presenteras efter en kort översikt över några grundläggande teoretiska 
utgångspunkter.

Teoretiska utgångspunkter

För att inom det litteraturvetenskapliga fältet legitimera ett angreppssätt 
som så flagrant ignorerar traditionell textanalys till förmån för ett mera 

1 Om termen inte redan hade varit etablerad inom lingvistiken skulle jag ha valt 
att kalla fenomenet ”diskurselement”.
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eklektiskt förhållningssätt till materialet kan en teoretisk ram som utgår 
från den respektlöshet inför texten och eventuella författarintentioner som 
finns att hämta inom dekonstruktion och nyhistoricism2 vara till hjälp. Då 
blir det också möjligt att använda sig av samtida3 realistisk skönlitteratur 
för att beskriva och analysera förhållanden utifrån sociologiska och 
socialpsykologiska perspektiv. Genom att analysera en korpus som spänner 
över en lång tidsperiod blir en sådan studie också historiskt intressant.

En studie av hur judar skildrats i svensk prosa och dramatik under 
perioden 1774–1935 skulle troligen ge en tydligare bild av hur diskursen 
om judar sett ut i Sverige än en traditionellt historisk studie skulle kunna 
åstadkomma och därmed bli ett värdefullt tillskott till historieforskningen.

Innan vi går vidare med detta resonemang behöver vi emellertid 
specificera några grundläggande antaganden:

Samtida realistisk skönlitteratur utgör representationer av •	
samhället.

Litterära karaktärer tolkas som ontologiska motsvarigheter till •	
människor i den materiella världen. Detta omfattar även marginella 
karaktärer, stereotyper och sådana fenomen som ovan benämns ”x”.

En representativ korpus kan – bättre än studier av enskilda verk och •	
författarskap – förmedla vilka normer, värderingar och attityder 
som råder i ett samhälle vid en viss tidpunkt eller under en längre 
tidsperiod.

Om vi accepterar dessa antaganden blir det således möjligt att ta sig an en 
omfattande analys även av grupper som sällan står i fokus i litteraturen, 
utan som ofta är marginaliserade, något som även det kan vara en 
avspegling av en social verklighet. Det skulle kunna handla om etniska 
grupper, exempelvis judar, romer eller samer (”zigenare” och ”lappar” i 

2 Med dekonstruktion avses här främst den metod som litteraturvetare inom 
framför allt den anglosaxiska världen tillämpar och som har nära band till 
den syn på litterära texter som legitima forskningsobjekt även för ämnen som 
socialhistoria och mentalitetshistoria, vilken förespråkas av ledande forskare 
inom nyhistoricismen. Se exempelvis Catherine Gallagher & Stephen Greenblatt, 
Practicing New Historicism (Chicago 2000), s. 1–19.
3 Med ”samtida” avses här litteratur som beskriver den tid då den skapats. Detta 
betyder att exempelvis historiska romaner inte kan analyseras med hjälp av denna 
metod, eftersom de knappast kan hävdas avspegla autentiska diskurser.
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det traditionella litterära språkbruket). Men det skulle lika gärna kunna 
handla om sociala grupper som är marginaliserade, till exempel resande 
(”tattare”), fattighjon eller prostituerade kvinnor.

Genom att placera representationer av ”de Andra” i fokus för analysen 
åsidosätts med största sannolikhet en stor del av berättelsen till förmån för 
sådant som hittills varit undanträngt och relativt okänt. Därigenom kan 
vi få tillgång till en ny, alternativ berättelse som kan kasta nytt ljus över 
sociala strukturer och processer i samhället genom tiderna.

Metod och analys

För att möjliggöra såväl bearbetning som analys av ett mycket omfattande 
material där undersökningsobjekten ofta är svåra att lokalisera har jag 
skapat en matris som förutom att den är ett värdefullt metodiskt redskap 
även tillhandahåller en grafisk presentation av forskningsresultaten.

I matrisen registreras alla förekomster av undersökningsobjektet, 
till exempel ”judar” – oavsett om det handlar om litterära karaktärer, 
stereotyper eller ”x”, det vill säga etniska referenser eller bruket av ordet 
”jude” (eller motsvarande) i det svenska språket. För genomgång av stora 
materialmängder kan matrisen med fördel konstrueras som en enkel 
databas4, men för mindre omfattande materialmängder är detta inte 
nödvändigt.

Den matris jag kommer att använda mig av i en planerad studie av hur 
judar har avbildats i svensk litteratur genom tiderna är en utveckling av den 
matris jag skapade inom ramen för min doktorsavhandling där diskursen 
om judar i lettiska romaner 1934–1944 analyseras.5

Matrisen beskriver – förutom fält för registrering av författare, för-
fattarens kön6, utgivningsår, titel och genre – sådana parametrar som är 

4 Det räcker i princip med att man skapar ett Exceldokument, förser det med 
de parametrar som behövs samt kodar dessa så att avancerade sökningar och 
sammanställningar möjliggörs.
5 Anette Reinsch–Campbell, Tradition and Modernity. Images of Jews in Latvian 
Novels 1934–1944 (Stockholm 2008), se särskilt s. 162–169.
6 Detta är nödvändigt för att möjliggöra mera avancerade sökningar och samman-
ställningar.
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relevanta för hur en litterär karaktär skapas, såsom uppgifter om namn, 
utseende, ålder, personliga egenskaper, moral, värderingar, bakgrund, 
familjeförhållanden etcetera och är uppbyggd enligt följande7:

Jude Namn Utseende Egenskaper Försörjning Familje- 
förhållanden Kontext

De flesta av dessa parametrar är självförklarande, men nedan ges ändå 
kortfattade kommentarer om vilka uppgifter som registreras i respektive 
kolumn:

”Jude” kategoriseras som

Specifik ”jude” (SJ), det vill säga representerad som en konkret karaktär  1. 
i en konkret situation, till skillnad från:

Icke-specifik ”jude” (IJ), vilket innebär att det som är representerat 2. 
antingen kan vara en jude vilken som helst, eller judar som grupp och 
i allmänhet. När denna kategori används för att beteckna mer än en 
”jude”, vilket är vanligt förekommande, registreras detta med tillägget 
(plur.) efter förkortningen: IJ (plur.).

Allmänna föreställningar om ”judar” (AF), till exempel i etniska 3. 
referenser eller språkliga uttryck där ordet ”jude” förekommer utan 
att vare sig specifika eller icke-specifika ”judar” förekommer i texten. 
Denna kategori förekommer mestadels i generaliseringar, liknelser och 
metaforer.

Språklig referens (språk) används när ord som härrör från orden ”jude”, 4. 
”judisk” etcetera används i svenska språket och där ovanstående 
kategoriseringar inte är tillämpbara, till exempel ord som ”judendom”, 
”judaism” eller sammansättningar där ledet ”jude-” ingår (till exempel 
”judekvarteren” nere vid hamnen). Sådana språkliga referenser kan ofta 
förmedla även en allmän föreställning (AF) om judar och i sådana fall 
registreras bägge kategoriseringarna: språk, AF.

7 Av utrymmesskäl redovisas här ett mindre antal kolumner än vad den egentliga 
matrisen innehåller.
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Namn registrerar det eller de namn som ”juden” i fråga uppges ha, oavsett 
om det är hans/hennes egentliga namn.8

Utseende beskriver ”judens” i fråga fysiska uppenbarelse, ålder samt 
eventuella attribut, till exempel ett knyte eller en kärra för handelsvaror.

Egenskaper beskriver de personliga egenskaper hos ”juden” i fråga som 
andra karaktärer upplever, inte vad olika läsare eventuellt tolkar in. Denna 
distinktion är viktig eftersom matrisen är skapad för att analysera vilka 
diskurser som råder under en viss tidsperiod.

Försörjning beskriver ”judens” i fråga yrke, sysselsättning eller annan 
verksamhet som inbringar en inkomst.

Familjeförhållanden redovisar uppgifter om ”judens” i fråga familje- och 
släktrelationer.

Kontext beskriver kortfattat den situation i vilken ”juden” i fråga 
förekommer eller omnämns i texten, eller i vilket sammanhang en referens 
till någonting ”judiskt” förekommer.

I sådana fall där uppgifter om utseende, egenskaper, försörjning och 
familjeförhållanden inte är relevanta och tillämpbara markeras detta i 
matrisen med förkortningen ET (ej tillämpbart). I fall där dessa uppgifter 
saknas, däremot, markeras kolumnen med – –. Genom denna mycket 
enkla distinktion vid registreringen åstadkommes en grafisk illustration 
av hur diskursen om judar ser ut, där fenomen som individualisering och 
avhumanisering9 framträder tydligt.

Nedan redovisas några fiktiva exempel på hur matrisen skulle kunna se 
ut när olika parametrar fyllts i:
 

8 Det är inte ovanligt att judiska namn förenklas, eller att judiska karaktärer förses 
med smeknamn eller öknamn.
9 Om karaktärer endast beskrivs knapphändigt och stereotypiserat och om 
information av det slag som främjar identifikation, förståelse och medkänsla 
utelämnas innebär detta att karaktären avhumaniseras, även om denna process till 
stor del skulle vara passiv och omedveten.
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Jude Namn Utseende Egenskaper Försörjning Familje-
förhållanden Kontext

SJ – – svart hår – – lump- 
handlare

– – prot. ser juden 
gå förbi, 
dragande på 
en kärra med 
lump

IJ  
(plur.)

ET ET Opålitliga Handel ET en karaktär 
vägrar att göra 
affärer med 
judar eftersom 
han inte litar på 
dem

AF
(språk)

ET ET ET ET ET en karaktär 
säger om en 
annan som har 
bråttom: ”han 
springer som 
en jude från 
korset”

Av utrymmesskäl är antalet parametrar i ovanstående exempel begränsat, 
men i den databas som kommer att ligga till grund för en analys av den 
svenska diskursen om judar kommer alla nödvändiga parametrar att ingå. 
Eftersom databasen kommer att baseras på Excel kommer den vid behov 
också lätt att kunna kompletteras om nya parametrar tillkommer.

Som synes är matrisen mycket enkelt konstruerad och anledningen är 
givetvis att den också ska vara lätt att använda. Förutom denna omedelbara 
fördel har den också en annan fördel i och med att den faktiskt för arbetet 
framåt steg för steg. Genom att använda matrisen uppnås följande:

Katalogisering av studieobjektet, till exempel ”judar”.•	

Genom denna katalogisering sker också en övergripande bearbetning •	
av materialet och man får därigenom en första, översiktlig analys på 
köpet.

Katalogiseringen illustrerar diskursen om judar grafiskt genom •	
att man snabbt får en överblick över vilka beståndsdelar den är 
uppbyggd av. Dessutom framgår graden av avhumanisering tydligt 
genom att de fält som skulle kunna innehålla sådan information 
som ger en karaktär ”liv” och därmed främjar identifikation 
antingen innehåller sådan information, eller är tom, det vill säga är 
markerade med – –.



83

Genom kontextkolumnen tillhandahålls – om den läses vertikalt •	
– en dekonstruerad berättelse om judar och rådande attityder mot 
dem över tid (förutsatt att man behandlar en omfattande korpus). 
En sådan alternativ berättelse har mig veterligen aldrig skapats och 
den vore därför ett spännande tillskott till annan forskning om 
judars (eller någon annan grupps) historia.

Givetvis behöver matrisen i många fall kompletteras med mera 
grundliga och utförliga analyser. Därutöver behövs även en omfattande 
kontextualisering som baseras dels på själva korpusen, dels på rent faktisk 
kunskap om den sociala och historiska utvecklingen.

Val av en representativ korpus

Huvudsyftet med det forskningsprojekt jag planerar att genomföra är att 
ur ett brett perspektiv analysera den diskurs om judar som kommer till 
uttryck i svensk skönlitteratur alltsedan de första judarna kom till Sverige i 
slutet av 1700-talet och fram till mitten av 1930-talet.

Litteraturmaterialet kommer att utgöras av en representativ korpus 
bestående av prosa och dramatik från åren 1774–1935. Korpusen kommer 
att baseras på de svenska klassiker som finns elektroniskt tillgängliga 
genom Litteraturbanken.se. Detta urval har två uppenbara fördelar:

Analyserna kommer att fokusera på sådant som förekommer endast •	
marginellt och som tidigare forskning kan ha förbisett.

Materialet är elektroniskt sökbart, vilket underlättar arbetet med •	
att bygga upp en korpus som är mycket mera omfattande än vad 
som hade varit möjligt om allt material måste gås igenom genom 
traditionell läsning.

Som komplement till denna klassiska korpus kommer ett lika omfattande 
urval att göras med fokus på så kallad ”populärlitteratur” i vid mening, 
alltså sådan litteratur som haft stor spridning och som därför kan antas ha 
lästs av många. Detta komplement är nödvändigt eftersom det är diskursen 
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om judar som helhet som står i fokus och där har populärlitteraturen en 
viktig funktion som spridare och upprätthållare av rådande diskurser.10

Avslutande kommentarer

Att den metod som beskrivits ovan fungerar har jag redan visat genom 
min doktorsavhandling Tradition and Modernity. Images of Jews in Latvian 
Novels 1934 – 1944. Den omfattade emellertid bara en korpus som spände 
över en tioårsperiod och cirka 35 000 sidor. En korpus som omfattar mer än 
160 år och minst 50 000 sidor blir svårare att analysera, inte bara på grund 
av det större omfånget eller de mera omfattande kraven på kunskap om 
den socialhistoriska utvecklingen i Sverige, utan även för att den judiska 
minoriteten varit så begränsad såväl i antal som i geografisk utbredning. 
Detta innebär sannolikt att det blir mera komplicerat att skapa en korpus 
som är representativ och som samtidigt innehåller tillräckligt många 
exempel av studieobjektet i fråga.

De skönlitterära skildringarna av och referenser till judar som 
förekommer i den svenska korpusen är sannolikt baserade på såväl 
observationer och erfarenhet som på allmänt utbredda föreställningar om 
judar, vilka kan ha sin grund i fördomar. Att den antisemitiska diskursen 
har haft stort inflytande på den generella bild av judar som kommer till 
uttryck i svensk skönlitteratur genom tiderna kan tyckas vara ett rimligt 
antagande, men detta antagande bör prövas empiriskt.

Hittills har ingen omfattande kartläggning och analys av hur diskursen 
om judar ser ut i svensk skönlitteratur gjorts.11 Min ambition är att genom 

10 Se exempelvis Louis Harap, The Image of the Jew in American Literature. From 
Early Republic to Mass Immigration (Philadelphia 1974), s. 341.
11 Däremot har en omfattande studie av hur judar skildras i svensk skämtpress 
gjorts av Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude… Representationer av 
” juden” i svensk skämtpress omkring 1900–1930 (Lund 2000). När det gäller studiet 
av själva diskursen skiljer sig emellertid denna genre från ett studium av en 
skönlitterär korpus eftersom det i skämtpress främst handlar om stereotyper som 
har sin grund i fördomar, varför Anderssons studie är koncentrerad till den s.k. 
antisemitiska diskursen. En studie om hur judar skildrats i svensk skönlitteratur 
bör enligt mitt förmenande förhålla sig mera förutsättningslöst till materialet 
och undvika att på förhand förse diskursen med en innehållsbeskrivning, varför 
begreppet ”diskursen om judar” lämpar sig bättre.
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en systematisk genomgång av svensk litteratur från slutet av 1700-talet och 
fram till mitten av 1930-talet svara på frågorna hur judar har skildrats, i 
vilken grad dessa skildringar ger uttryck för rådande attityder i samhället 
samt hur diskursen om judar förändras över en längre tidsperiod; upphör 
utanförskapet i och med emancipationen, kvarstår det oförändrat eller 
antar det nya former?

 Ytterligare en viktig aspekt i analysen är den rent lingvistiska; en 
kartläggning av hur ordet ”jude” används i det svenska språket är också en 
viktig pusselbit för att tolka den sammantagna diskursen om judar i svensk 
litteratur.12

Summary

Analysing ‘the Other’: The Swedish Discourse on Jews as seen 
through a Matrix

In Sweden, as well as in other European countries, Jews have historically 
been classic representatives of ‘the Other’ in society, and the laws, rules and 
norms of the surrounding majority have often contributed to creating not 
only a physical but also a mental distance to the Jewish minority. These 
phenomena are also present in literature, where Jews are often stereotyped 
and even referred to in a dehumanising manner. 

However, the process of exclusion in society as well as in literature, 
where the categories of ‘us’ and ‘them’ are established and maintained, 
is not necessarily conscious and articulated. Therefore, exclusion is not 
always manifested as active discrimination, but may be expressed indirectly 
through simplification, prejudice and stereotyping of the Jewish minority. 
In order to analyse the Swedish discourse about Jews over the extended 
period of 1774–1935, I have created a matrix which facilitates such an 
analysis which presents this discourse graphically.13

12 Se t.ex. Svenska Akademiens ordboks excerptsamling i elektronisk form, <http://
g3.spraakdata.gu.se/saob>, 9/6 2011.
13 For a description and illustration of this matrix in English, see my dissertation, 
Reinsch-Campbell (2008) p. 162–169.
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Antisemitisme i Danmark og Sverige
Morten Thing

Ordet antisemitisme dukker op i 1860erne, men det er først med den nye 
racisme fra begyndelsen af 1880erne, at termen for alvor går sin sejrsgang 
i de europæiske sprog, som betegnelse for en antijødisk holdning, som 
ikke var religiøst, men biologisk begrundet.1 I en kompleks ideologisk og 
diskursiv konjunktur har begrebet i perioden efter 1978 gennemgået mange 
forsøg på definitioner og tilegnelser. Med den samtidige genintroduktion2 
af begrebet holocaust (efter en amerikansk TV-serie i 1970erne3) blev 
antisemitismebegrebet forsøgt brugt som et redskab i hænderne på 
israelske politikere og amerikanske højrefløjsjøder vendt mod kritikere af 
Israel.4 Ambitiøse forsøg på definitioner, som kan omfatte enhver form for 
jødefjendtlig tale, som for eksempel Gavin Langmuirs, har lidt skibbrud 
ved simpelthen ikke at være sensitive overfor det enorme, komplekse 
historiske materiale, vi allerede kender.5 For slet ikke at tale om det, vi ikke 
kender endnu.

1 David Engel har sporet ordet tilbage til 1860. I tredje bind af Hamaskir, en årlig 
jødisk bibliografi udgivet af Moritz Steinschneider, er der en kort annotering til 
en artikel af filologen Hermann Steinthal, som angreb Ernest Renans forskning. 
Steinschneider karkteriserer Renans holdning til semitterne som ”antisemitsche 
Urteile”. Det bliver brugt igen af Gustav Weil i artiklen ’Semitische Völker’ i 
Rotteck/Welckers Staatslexikon fra 1865, hvor kongedømmet blandt jøderne kaldes 
en ”antisemitische Geburt”, men i en noget anden betydning, se. David Engel, 
”The Concept of Antisemitism in the Historical Scholarship of Amos Funkelstein”, 
i Jewish Social Studies. New Series 6:1 (1999), s. 111–129, n. 2.
2 Genintroduktion: Ordet ”Holokaustum” er for eksempel optaget i den danske 
fremmedordbog fra 1837 Ludvig Meyer, Kortfattet Lexikon over fremmede, i det 
danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader 
med betydningen: ”et Brændoffer, som bliver aldeles opbrændt”. Ordet kommer fra 
Septuaginta, hvor det gengiver flere forskellige hebraiske ord. Gennem den israelske 
uafhængighedserklæring fastlagdes det, at holocaust oversætter ordet shoa.
3 Marvin J. Chomsky & Gerald Green, Holocaust. The Story of the Family Weiss, 
Danmarks Radio april 1978.
4 Se min artikel ”Den evige jøde”, især s. 163–186, i Morten Thing, Den historiske 
jøde. Essays & ordbog (København 2001).
5 Gavin I. Langmuir, Toward a Definition of Antisemitism (Berkeley 1996).
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Jeg vil tale om et sådant historisk materiale, som måske kan få vores 
forskellige forudsætninger i Skandinavien til at tale med hinanden. Jeg 
vil tale om antisemitismen i Sverige og i Danmark i perioden efter 1870, 
altså moderniseringens, nazismens og efterkrigens perioder. Jeg vil prøve at 
nærme mig problemet, hvilke determinanter vi kan pege på i den historiske 
og diskursive proces, som fremmer eller betinger antisemitisme. Jeg vil til 
slut komme ind på selve brugen af termen antisemitisme.

I sin interessante oversigtsartikel ”Antisemitism i Sverige 1880–1930” 
tager Mattias Tydén udgangspunkt i dannelsen af ”Svenska antisemitiska 
förbundet” den 24. november 1889.6 Af historiske determinanter 
opregner han her: 1) ”En internationell bakgrund”, og 2) ”även inhemska 
strömninger”. Til den internationale baggrund regner han antisemitiske 
strømninger i hele Europa med sit hovedsæde i Tyskland, men også 
Frankrig og Rusland nævnes.

Til de hjemlige forudsætninger regner han ligestillingen af de svenske 
jøder i 1870 og den proces tilbage fra den litterære jødefejde i 1815, som førte 
til ligestillingen ved rigsdagsbeslutning. Han nævner også kulturimporten 
fra Tyskland, ligesom den lutheranske tradition. Selvom der havde 
været en klerikal antisemitisme, var den svækket ved århundredskiftet. 
Hos Israelsmissionen mødte man dog også antisemitismen. Videre 
nævner han ændringen i indvandringen af jøder til Sverige, som netop i 
1880erne i stigende grad blev russiske jøder i modsætning til de tyske 
jøder, man tidligere havde stiftet bekendtskab med. De nationalistiske 
og protektionistiske strømninger var særligt stærke ved århundredets 
slutning og ind i 1900-tallet. Nationalismen var ikke blot en højre-sag, den 
gennemsyrede hele det svenske samfund, selv i Socialdemokratiet mødte 
man den svenske nationalisme. Racebiologien og eugenikken vakte megen 
opmærksomhed i Sverige. Alle disse træk kan i en vis udstrækning siges 
at være af ideologisk eller religiøs karakter. Af mere økonomisk karakter 
er antisemitismen hos Pehr Emanuel Lithander og de svenske stor- og 
småhandlende. Her rettede antisemitismen sig især mod de jødiske 
”gårdfarihandlande”; bissekræmmere eller omløbere med varer, som vi 
kalder dem på dansk.

6 Mattias Tydén, ”Antisemitism i Sverige 1880–1930”, i Gunnar Broberg, Harald 
Runblom & Mattias Tydén (red.), Judiskt liv i Norden (Uppsala 1988), s. 259–283.
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Lena Johannessons artikel i samme bog (Judiskt liv i Norden) om 
antisemitismen i rabulistpressen er læst med danske øjne interessant, fordi 
den uddyber et lille stykke af Tydéns analyse med ny empiri.7 Uden at jeg 
har nærstuderet de tilsvarende danske kilder, vil jeg dog mene, at der er 
en klar forskel mellem den antijødiske diskurs og de antijødiske billeders 
styrke i Sverige og i Danmark. Selvom et mål for det svært kvantificerbare 
fænomen ”antisemitisme” volder problemer, vil jeg mene, at antisemitismen 
er stærkere i Sverige end i Danmark.

En anden vigtig undersøgelse er Lars M Anderssons skelsættende 
bog om jøden som figur i den svenske morskabspresse i perioden 1900–
1930. I begge tilfælde spiller jødenæsen en fuldstændig afgørende rolle for 
konstruktion af en billedkode, men i det hele taget opfattes jødens krop 
som afgørende anderledes end svenskerens krop. Lars M Andersson 
arbejder med to teser i sin bog:

att antisemitismen i Sverige under 1900-talets tre första decennier var 
hegemonisk i det civila samhället i betydelsen att de antisemitiska 
föreställningarna i stor utsträckning uppfattades som självklara och 
naturgivna.

og

att rastänkade om ”judar” och utnyttjande av antisemitiska föreställningar 
och stereotyper var ett inslag i skapandet av det moderna Sveriges kulturella 
och nationella identitet, i de olika konstruktionerna av ”svenskheten”.8

Hvad angår den første tese, er der næppe tvivl om, at jødefjendtlige 
forestillinger var meget udbredte også i Danmark 1900–1930. Men der 
er den klare forskel, at de aldrig bliver hegemoniske i Danmark i den 
forstand, at de altid var udfordret fra andre instanser i det civile samfund. 
Og hvad angår den anden tese, er det klart, at jødefjendtlighed indgår i 
opbygningen af den danskhed, som højrefløjen repræsenterer. Men en 
vigtig forskel mellem Danmark og Sverige er det, at selv højrefløjen var delt 
i spørgsmålet om, hvorvidt jøderne kunne betragtes som danske.

7 Lena Johannesson, ”’Schene Rariteten’ Antisemitisk bildagitation i svensk 
rabulistpress 1845–1860”, i Broberg, Runblom & Tydén (1988), s. 179–208.
8 Lars M Andersson, En jude är en jude är en jude…Representationer av ” juden” i 
svensk skämtpress omkring 1900–1930 (Lund 2000), s. 14.
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I sin ”Antisemitism i Sverige 1918–1945 –  ett avhandlingsprojekt” skriver 
Lena Berggren:

Den [antisemitismen] finns, har jag sett i min förberedande läsning, överallt 
i mellankrigstidens svenska samhälle. Antisemitism är inget som omfattas 
av en begränsad extrem grupp, den finns även inom den akademiska 
världen, inom kyrkan, inom kulturetablissamanget, hos ledande politiker 
och även i en bredare, folklig föreställningsvärld.9

Hendes afhandling indfrier næppe dette storslåede program. Faktisk 
behandler hun især ”begrænsede ekstreme grupper”; til gengæld sker der 
her en udfoldelse af antisemitismen med en selvstændighed, som vidner 
om et større og mere omfattende bagland. Vi har ganske enkelt ikke noget 
som modsvarer Elof Eriksson og Samfundet Manhem i Danmark.10

Også Håkan Blomqvists bog om racisme og antisemitisme i 
arbejderbevægelsen peger på vigtige forskelle. Det er naturligvis ikke sådan, 
at den danske arbejderbevægelse ikke har sådanne fænomener. Man kunne 
pege på syndikalisten Chr. Christensen, som på trods af hans i øvrigt 
avancerede tankegang på andre områder, er antibrandesianer og i visse 
aspekter antijødisk. Man kunne pege på den socialdemokratiske eugeniker 
Joyce Leunbach, som også udviser antijødiske tendenser. Og endelig har vi 
Aage Jørgensen, først kommunist siden socialdemokrat, som blev nazist. 
Men stadigvæk er der store forskelle i register og omfang. Håkan Blomqvist 
dokumenterer, at fænomenet ikke blot er små isolerede ”særheder” men et 
fænomen, som bevæger sig i alle registre.11

Umiddelbart er den mest iøjnefaldende forskel på Danmark og Sverige, 
når vi taler om determinanter, gårdfarihandeln. På dansk hedder det 
som sagt ”bissekræmmeri” eller ”omløben med varer”. Et forbud mod 
bissekræmmeri indgik i mange lokale forordninger i Danmark fra gammel 
tid, men blev overordnet forbudt med næringsfrihedsloven af 1857, som 

9 Lena Berggren, ”Antisemitism i Sverige 1918–1945 – ett avhandlingsprojekt”, 
i Thomas Kaiserfeld (red.), Från modern helgonkultur till självmord (Stockholm 
1995), s. 109. Vurderingen af den svenske antisemitismes styrke deles også af Heléne 
Lööw, ”Hundra år av svensk antisemitism. Från Lundén till Rami”, i Ord & bild, 
1992:3, s. 85–90.
10 Lena Berggren, Nationell Upplysning. Drag i den svenska antisemitismens 
idéhistoria (Stockholm 1999).
11 Håkan Blomqvist, Nation, ras och civilisation i svensk arbetarrörelse före nazismen 
(Stockholm 2006).
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ophævede alle de gamle laugs-bestemmelser. Dørhandel eller omløben med 
varer kunne ifølge 1857-loven kun ske efter særlig tilladelse, og i praksis var 
det især varetyper, som ikke ellers var til købs i butikker, som måtte sælges 
ved kolportører, som de også kaldtes, eller det var handlende som i forvejen 
havde en butik i området, som fik tilladelse til at sælge fra en bil.12

I Sverige blev gårdfarihandel først forbudt for udlændinge i 1888. Man 
kan måske forestille sig, at denne forskel har sin rod i en anden meget 
iøjnefaldende forskel mellem Danmark og Sverige, nemlig i økonomisk 
geografi: Hvor Danmark er karakteriseret af relativt korte afstande mellem 
byer, er der i Sverige ofte meget lange afstande. Man kan forestille sig, 
at gårdfarihandel oprindelig var et tiltrængt tilskud til den handel, som 
fandtes på handelspladserne.

Det var ikke mindst de mindre handlende, som var drivende i 
”Svenska antisemitiska förbundet”. Man kan formentlig lave en ret direkte 
determination mellem denne særlige ”detailhandels”-antisemitisme og 
dette økonomiske konkurrence-grundlag, uanset at der også var ikke-
jøder, som lavede gårdfarihandel. Meget kunne tyde på, at det også var 
sådanne grupper, der stod bag en tilsvarende dansk organisation kaldet 
Dansker-Ligaen. Dels dannes den først i 1917 og dels havde den stort set 
ingen indflydelse.

Ser vi på andre klassers forhold til jøderne, så er det mest iøjnefaldende 
i Danmark, at jøderne i Danmark i løbet af 1800-tallet koncentreres i 
København, og at de små provinsmenigheder derefter nedlægges. Ser vi på 
tilgængelige folketællinger, ser forholdet således ud:

12 For en oversigt se Dansk Center for Byhistorie, <http://dendigitalebyport.
byhistorie.dk/privilegier/by.asp?koebstadID=70>, 13/7 2011, forordninger af 
19.11.1623, 15.4,1683, 13.2.1775 og 27.11.1839.
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Tabel 1. Folketællingstal og andre tal for jøder i Danmark

hele 
landet Mænd Kbh kvinder indvandrere gamle 

samfund

1790 1462

1834 4072 1111 2465 1354

1870 4290 3145

1880 3946 3125

1885 1664 3542 1878

1890 4080 3491

1901 3476 3065

1906 3350 3276 264 3086

1911 5164 4793 1600 3193

1916 5999 2543 3076

1921 5947 5875 3146 2729
 
Kilde: Morten Thing: De russiske jøder i Danmark 1882–1943 (København 2008), 
s. 26, 31.

Som det ses nærmer tallene sig i kolonnen ”hele landet” til kolonnen 
København (”Kbh”), omkring 1900 er der kun nogle hundrede tilbage 
udenfor København. Ser vi på folketællingen 1901, fordelte de 1 616 
forsørgere blandt de danske jøder sig med hensyn til erhverv som i tabel 2.

Tabel 2. Erhvervsfordeling danske jøder 1901

Højt uddannede 263

Handel og industri 1131

Håndværk. og arbejdere 195

Uoplyst 27

Sum 1616
 
Kilde: Cordt Trap, ”Jøderne i København efter Folketællingslisterne af 1906”, i 
Nationaløkonomisk Tidsskrift 1907, s. 156–197.

Ser vi på de russiske jøder i folketællingen fra 1911, fordeler de 581 forsørgere 
sig således:
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Tabel 3. Erhvervsfordeling russiske jøder 1911

Højtuddannede 17
Handel og industri 20
Håndværk. og arbejdere 517
Uoplyst 27
Sum 581

 
Kilde: Cordt Trap, ”De russiske Jøder i København”, i Nationaløkonomisk Tidsskrift 
1912, s. 341–365.

Som det ses var hovedparten af de danske jøder aktive indenfor handel og 
industri, mens de indvandrede var arbejdere. Denne forskel blev yderligere 
skærpet af, at koncentrationen af danske jøder i hovedstaden samtidig 
havde været en integrationsproces for de danske jøder i den københavnske 
elite.

Hvordan var nu de danske antijødiske holdninger i perioden 1870–1914? 
Den er næsten udelukkende knyttet til den åndshistoriske modernisme, 
som brødrene Georg (1842–1927), Edvard (1847–1931) og Ernst (1844–
1892) Brandes repræsenterede, den var primært antibrandesianisme og 
antimodernisme. Den vendte sig enten direkte mod Georg Brandes 
som jøde og derfor som ikke-dansk eller i forklædning som modstand 
mod den moderne epokes karakteristika. Et særligt forhold er dette: De 
danske jøder blev næsten ligestillet i 1814 og konstitutionelt ligestillet med 
grundloven af 1849. Ikke desto mindre var det en udbredt holdning, som 
Københavns biskop Hans L. Martensen (1808–1884) gav udtryk for i sin 
Ethik, at jøder ikke kunne indtage statens øverste embeder, fordi staten i 
grundloven var defineret som luthersk-evangelisk.13 Men i 1901 blev en jøde, 
Hermann Trier (1845–1925), valgt til formand for Folketinget, hvormed 
denne argumentation i praksis ophørte. Selvom Trier var konverteret 
blev han anset – og med rette – for at have nære forbindelser til Mosaisk 
Troessamfund.

Der er to forhold i dette med de danske jøders integration og 
antibrandesianismen. Det første vedrører den geografisk-sociale fordeling 
af jøderne. Sverige oplevede den modsatte geografiske tendens; her fortsatte 

13 H. Martensen, Den christelige Ethik. Den specielle Deel (Kjøbenhavn 1878–1879).
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forsamlingerne uden for Stockholm med at spille en vigtig rolle. Samtidig 
boede den jødiske elite også i hovedstaden, og selvom integrationen i eliten 
i sig selv ikke giver anledning til megen jødefjendtlighed, så bliver ”de rige 
jøder” ikoner for den småborgerlige jødefjendtlighed.

Det andet vedrører radikalismens stilling, forstået som de åndshistoriske 
strømninger, som udgør det moderne gennembrud. I Danmark er 
radikalismen en strømning, som ikke kun er stærk i litteraturen, men som 
tillige giver anledning til en politisk strømning med centrum i for eksempel 
dagbladet Politiken grundlagt af Edvard Brandes og senere i partiet Det 
radikale Venstre, som forenede byintellektuelle og husmænd (småbønder, 
afhængige af lønarbejde) i det samme parti. Den danske radikalisme 
markerede tillige et gennembrud for et nyt lag af moderne intellektuelle, 
som var kritiske overfor magten. I Danmark markerede radikalismen 
en udfordring af antisemitismen og andre antimoderne strømninger. 
Også i sin nyere form som ”kulturradikalisme” i mellemkrigstiden 
havde radikalismen en vigtig funktion som udfordrer af antisemitisme 
og antimodernisme. I Sverige ses radikalismen ikke som nogen stærk 
bevægelse. Det er ikke mindst Strindberg, som markerer den litterære 
radikalisme, men han er samtidig – i forhold til den danske radikalisme 
– en afviger med sin antifeminisme og antisemitisme. Også den svenske 
kulturradikalisme er i mellemkrigstiden meget svagere end den danske. 
Det hænger så igen sammen med, at det svenske socialdemokrati var meget 
mere åbent overfor intellektuelle end det danske, som så på højtuddannede 
med stor skepsis. Men det er jo igen en dobbelt relation: De danske 
intellektuelle var magtkritiske, som gjorde at mange lagde afstand 
til Socialdemokratiet, mens mange svenske intellektuelle betragtede 
samarbejdet med Socialdemokratiet som en naturlig omgang med magten.

Man kan således samlet sige, at integrationen af de danske jøder i 
Københavns elite ser ud til kun at give anledning til en svagere konjunktur 
i antijødiske strømninger, begrænset til og allieret med antimodernismen.

Ser vi her særligt på konservatismen, så er det interessant, at den ledende 
konservative hovedstadsavis, Berlingske Tidende, gennem en lang periode i 
1800-tallet havde en jødisk chefredaktør, M. L. Nathanson (1780–1868). 
Et sådant arrangement kunne kun fungere under forudsætning af, at 
hovedstadens konservative accepterede det. Videre er det sådan, at de 
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konservative aviser i København efter første verdenskrig ikke i væsentlig 
grad gav udtryk for antisemitiske synspunkter. Faktisk har Danmark kun 
en antisemitisk avis i egentlig forstand, og det er Jyllands-Posten, som stadig 
udgives i Århus. Man kunne heraf udlede, at konservatismen i Danmark 
var delt i spørgsmålet, og at delingen også gik på modsætningen hovedstad/
provins.14

Et særligt forhold udgøres af forholdet til religionen. Jeg er ikke særlig 
velverseret i svensk kirkehistorie, men det forekommer mig alligevel, at der 
måske er nogle vigtige forskelle. En overordnet forskel er konstruktionen af 
statskirken. I Danmark blev den konstrueret som en såkaldt ”folkekirke”, 
hvor præsterne ansættes af de lokale menighedsråd, men som ikke desto 
mindre er en statslig kirke, og hvor religionen er indskrevet i forfatningen. 
Men Folkekirken blev til efter voldsomme sekteriske slagsmål i perioden 
efter pietismens fald ikke mindst indenfor den folkelige del af kirken. 
Folkekirken konstrueredes således, at de to største sekter var indenfor 
kirken. Grundtvigianismen og Indre Mission (resultatet af den folkelige 
pietisme) var og er en del af folkekirken, som altså har opgivet at føre 
en unison kirkelig politik. Selvom dele af folkekirken principielt var 
antijudaistisk (og ikke mindst Indre Mission, som hævdede at jøder ville 
komme i helvede), så var det ikke nogen statslig politik. Man kan sige, 
at integrationen af de to største sekter i statskirken også satte grænser for 
jødefjendtligheden for ikke at skade selve konstruktionen af Folkekirken.15

At antisemitismen var svagere i Danmark end i Sverige kan naturligvis 
kun vises ved en egentlig komparativ undersøgelse, og selv her er det jo 
svært at basere bedømmelserne på helt sammenlignelige størrelser. Men 
tesen om den relativt svagt og ikke hegemonisk udviklede antisemitisme 
i Danmark forekommer mig at være en vigtig tese, hvis man skal forklare 
redningen af de danske jøder i oktober 1943. Set i sammenhæng med 
resten af shoa, holocaust, umkum, khurbn, eller hvad vi nu skal kalde den 

14 Denne pointe er gennemarbejdet af Martin Ramlov, ”Antisemitisme i Danmark? 
Belyst gennem en analyse af Jyllands-Posten og Mosaisk Samfund 1919–1932”, 
utrykt speciale (Århus Universitet 2005).
15 Se hertil de to sidste bind af kirkehistorikeren Martin Schwarz Laustens 
monumentale 6-bindsværk om kristendom og jødedom i Danmark, især bindene 
Folkekirken og jøderne (København 2007) og Jødesympati og jødehad i Folkekirken 
(København 2007).
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hidtil alvorligste tildragelse i jødisk historie, er redningen af de danske 
jøder et virkeligt særtilfælde. Jeg tror ikke, man ville kunne forestille sig 
en sådan undtagelse i et land med hegemonisk udbredt antisemitisme. 
Tværtimod mener jeg, at det var af afgørende betydning, at det danske 
borgerskab var delt i sit forhold til nazismen og til antisemitismen; 
en del af det konservative parti gik ind i nazismen, mens en anden 
del gik ind i modstandsbevægelsen. Noget tilsvarende kan siges om 
småborgerskabet, i Danmark især knyttet til det mindre landbrug, fiskeri 
og småhandel. Hvor det store landbrugsparti, Venstre, holdt sig helt uden 
for modstandsbevægelsen, var for eksempel et lille højreparti som Dansk 
Samling meget tidligt aktivt i modstandsbevægelsen. Det samme kan 
siges om kulturradikalismen, hvis antifascistiske organisation Frisindet 
Kulturkamp mere eller mindre fortsatte i modstandsorganisationen Frit 
Danmark. Kulturradikalismen, som opstod omkring 1920, var en ny 
radikalisme og af en anden art end den brandesianske radikalisme. Den 
var politisk allieret med arbejderbevægelsen og orienterede sig efter 1930 
især mod kommunismen. Frisindet Kulturkamp ændrede radikalismen til 
en antifascisme i årene op til anden verdenskrig.

Når jeg taler om redningen af de danske jøder, må jeg skynde mig 
at tilføje, at uden Sverige var det naturligvis aldrig gået. Min mor og 
storesøster var flygtninge i Uppsala under krigen, og min familie er Sverige 
dybt taknemmelig. Så også i Sverige har meningerne været tilstrækkeligt 
delte til at denne aktion kunne accepteres. Min mor plejede at tilføje, 
når hun fortalte om sin mirakuløse redning fra druknedøden i Øresund 
med sit et år gamle barn, at aftenen efter de var kommet over, var der en 
studenterdemonstration i Lund, som uddelte løbesedler med teksten: ”Det 
svartnar i Lund”. Jeg tror også hun så Sverige som delt i spørgsmålet.

Sverige var ikke en del af holocaust, som Norge og Danmark var det 
– på hver sin måde og med hvert sit resultat. Sverige fik heller ikke noget 
opgør med sin hjemlige nazisme, som det skete i Norge og i Danmark. 
Det har givet spillet en rolle i den styrke, som den svenske nazisme 
alligevel bevarede op gennem efterkrigstiden. Jeg ved ikke, hvordan det 
var med antisemitismen i Sverige efter 1945, men i Danmark var den død. 
Jeg voksede op uden at kende den på egen krop. For mig blev den først 
eksistentielt nærværende i forbindelse med Israel/Palæstinakonflikten. Jeg 
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skal i den sammenhæng kun berøre Henrik Bachners meget omtalte bog 
om venstrefløjens holdning til jøderne.16 Jeg har anmeldt bogen og anser 
den i væsentlige aspekter for at være kritisabel.17 Men jeg må indrømme, 
at der var aspekter af den svenske venstrefløjs omgang med jøderne og 
Palæstina, som også undrede mig, og som også set med mine øjne var 
antisemitisme. Men som et meget smallere fænomen end det Bachner så. 
Og i Danmark var det så godt som ikke-eksisterende.

Ordet antisemitisme har efter holocaust fået en helt nyt konnotationssky, 
en helt ny sky af medbetydninger. Nu betyder antisemitisme hele spektret 
af jødefjendske holdninger fra den personlige uvilje til massemordet. Det 
gør efter min mening ordet meget svært at bruge uden yderste forsigtighed. 
Men hertil kommer den implicerede historiske betydning ordet har fået. 
Hvilke fænomener og hvilken del af historien refererer vi til, når vi taler 
om antisemitisme?18

Der findes dem, som mener at ordet skal omfatte alle jødefjendske 
holdninger, fra de ægyptiske faraoner over de babylonske herskere og den 
kristne kirke til Hitler og Arafat. Det giver efter min mening først mening 
at tale om en jødefjendsk historie udover almindelige modsætninger 
mellem folk med den kristne kirkes opståen og den særlige rolle, jøder 
tildeles i den kristne eskatologi. Men efter min mening må vi periodisere 
denne fjendtligheds historie. Fra cirka 300 til cirka 950 støder vi ikke på 
den antijudaistiske holdning, som siden udvikles til et kæmpe folkeligt 
konglomerat. Den egentlige antijudaismes tid går fra cirka 950 til 1880. Med 
det racebiologiske paradigme opstår antisemitismen, som i det væsentlige 
går fra 1880 til 1945. Alle steder forsvinder den imidlertid ikke, den har et 
langt efterliv både i Europa og USA. Den jødefjendtlighed, som udvikles 
fra 1920 i Palæstina og i Europa og USA efter 1967, har en helt anden 
struktur. Den har sit udgangspunkt i en virkelig konflikt og ikke en fiktiv, 
sådan som antijudaismen og antisemitismen har det. Den er i sin kerne en 
national modsætning og bygger på, at Balfourdeklarationens målsætning 

16 Henrik Bachner, Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945 (Stockholm 1999).
17 Morten Thing, ”Antisemitisme i Sverige”, i Arbejderhistorie 2000, nr 4 (2000), s. 
146–151, se även <http://hdl.handle.net/1800/903>, 13/7 2011.
18 Om antisemitismebegrebets historie se Morten Thing, Anti. Begreberne 
antikommunisme – antisemitisme og deres historie (Roskilde 2003), se även  
<http://www.rub.ruc.dk/rub/omrub/skrserie/skr41.pdf>, 13/7 2011.
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om, at et jødisk nationalhjem ikke skulle anfægte den oprindelige 
befolknings rettigheder, var en total illusion. I praksis blev Englands og 
siden Folkeforbundets og FNs politik i området, at et jødisk nationalhjem 
ikke var foreneligt med palæstinensernes tilstedeværelse i området. At 
denne nye fjendtlighed overfor Israels og USA’s politik også genbruger 
fra det antisemitiske rædselskabinet gør ikke nødvendigvis indholdet 
til det samme, om end resultaterne som angreb på synagoger og jødiske 
kirkegårde naturligvis er forkastelige. I israelsk og amerikansk-jødisk 
argumentation støder man imidlertid tit på at se arabisk jødefjendtlighed 
som vokset direkte ud af islam og ikke af kristendommen.19

I min bog om de russiske jøder i København argumenterer jeg for, 
at antisemitisme-begrebet tillige har en anden svaghed.20 Det er at vi, 
når vi skal undersøge antisemitisme, kigger efter fjendtlige holdninger. 
Det betyder, at vi bliver helt eller delvist blinde for, at den samme type 
holdninger, som vi finder hos jødehaderne, også findes hos andre dele af 
befolkningen i positiv form, ja i stor udstrækning deles af jøderne.21 Lad 
mig tage et eksempel, som den danske digter Henrik Pontoppidans (1857–
1943) store romanserie Lykke-Per fra omkring sidste århundredskifte. I 
denne bog finder vi samtlige stereotyper om jøder repræsenteret. Der er 
ingen tvivl om at Pontoppidan mener, at jøder udgør en særlig race med 
disse særlige træk. Men det er netop det gode ved jøderne, og just derfor 
spiller de en positiv rolle i moderniseringen af Danmark, for danskerne 
var ikke selv i stand til at bringe moderniteten til udfoldelse. Samtidig 
indeholder bogen måske det smukkeste kvindeportræt i hele det moderne 
gennembrud i Skandinavien, portrættet af den jødiske kvinde Jakobe.

Blandt naturvidenskabeligt orienterede jøder er der fra slutningen af 
1800-tallet mange, som deler antisemitternes opfattelse af raceproblemet. 
 

19 Se for eksempel Yossef Bodansky, Islamic anti-Semitism as a political instrument 
(Shaarei Tikva, Israel 1999); Arieh Stav, Peace. The Arabian caricature. A Study of 
anti-Semitic imagery (Jerusalem 1999).
20 Morten Thing, De russiske jøder i København 1882–1943 (København 2008).
21 Til det sidste, se min lille bog Alfred Nossig (1864–1943) – en mærkelig mand. Et 
essay om jødisk modernitet (Roskilde 2006), se även 
<http://www.rub.ruc.dk/rub/omrub/skrserie/skr46a.pdf>, og  
<http://www.rub.ruc.dk/rub/omrub/skrserie/skr46b.pdf>, 13/7 2010.
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De mente blot, at det var et stort problem for den jødiske race, at den blev 
blandet op med andet genetisk materiale.

Jeg har derfor givet afkald på at kalde undersøgelsens genstand for 
antisemitisme og antijudaisme, men derimod det jeg kalder: Måder hvorpå 
man taler om jøder. Måder at tale på verbalt eller ikonografisk kunne 
man også kalde jødediskursens formation. Og det ville jeg gerne, hvis ikke 
diskurs var blevet fyldt med alt muligt andet indhold, som jeg gerne vil 
distancere mig fra. ”Talemåder” betyder på dansk både ”idiomer”, det vil 
sige faste vendinger og ”måder at tale på”. Jeg ser det som vores egentlige 
forskningsopgave på dette felt at afdække, hvordan disse verbale og 
ikonografiske figurer opstår, og hvilken funktion de får i forskellige sociale 
sammenhænge. Jeg ser det som en serie koder, der er med til at opbygge 
sociale relationer og er i den forbindelse påvirket både at Shulamit Volkov22 
og den engelske lingvist Norman Fairclough.23 Sociale koder kender vi fra 
mange andre sammenhænge og ikke mindst i nutidens fremmeddebat ser 
vi disse koder hos såvel forsvarere og modstandere af indvandringen, præcis 
som med jøderne.

Summary

Anti-Semitism in Denmark and Sweden

What are the determinants for anti-Semitism and how do they strengthen 
or weaken anti-Jewish sentiment over time? In his interesting article 
“Antisemitism i Sverige 1880–1930” , Mattias Tydén utilizes this point of 
departure to discuss the founding of Svenska antisemitiska förbundet (The 
Swedish Anti-Semitic Association), in 1889.

22 Shulamit Volkov, ”The Dynamics of Dissimilation. Ostjuden and German Jews”, 
i Jehuda Reinharz & Walter Schatzberg (red.), The Jewish Response to German 
Culture. From the Enlightenment to the Second World War (Hanover 1985), s. 195–
211; dens., Antisemitismus als kultureller Code. Zehn Essays (München 2000), 2.udg. 
af Jüdisches Leben und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert (München 1990).
23 Norman Fairclough, Critical discourse analysis. The critical study of language 
(London 1995) og Language and power (London 2001).
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Tydén stresses the following factors: 1) The international background, 
and 2) National trends. The former refers to the anti-Semitic movements 
in Germany and other parts of Europe during this time period whereas the 
latter concerns the domestic developments in Sweden.

Despite many similarities, Sweden and Denmark seem to differ when it 
comes to attitudes towards Jews; Anti-Semitism seems to be much stronger 
in Sweden, while in Denmark it was never hegemonic. In fact, it was 
always countered by other trends in civil society.

One factor that might help explain these differences is the dissimilar 
roles and positions of peddlers in the two countries. In Denmark peddlery 
was prohibited early on but in Sweden it was allowed until 1888. The long 
distances between urban centers in Sweden created possibilities for Jewish 
peddlers from Russia and Russian Poland to compete with Swedish small 
retail business.

Another important difference is Danish radicalism, which was 
connected to the brothers Georg and Edvard Brandes and their struggle 
for modernity and ambition to transform Danish society. They were Jews, 
and much Danish anti-Semitism was directed against their intervention. 
However, this radicalism succeeded in making anti-Semitism unacceptable 
in many parts of Danish society. This was most likely due to the successful 
integration of the Danish-Jewish elite into the elite of Copenhagen.

In addition, from the 1880s nearly all Jews in Denmark lived in 
Copenhagen, while Jews in Sweden belonged to a number of different 
provincial congregations. Furthermore, it is argued that the way in which 
the Danish state church was organized, incorporating and integrating the 
most important revivalist movements, dampened anti-Jewish sentiment.
The article concludes with a discussion of the criticism leveled against 
the concept anti-Semitism for not capturing the differences in power and 
scope of anti-Jewish sentiment. It is argued that instead of trying to assess 
if sentiments should be considered anti-Semitic or not, the historian should 
analyze the actual discourse on Jews and its role and function in different 
social contexts.



101

Flyktingpolitik, främlingslagstiftning 
och tillämpning 

Förutsättningar för judiskt 
flyktingmottagande i Sverige 1933–1945

Pontus Rudberg

De menade att deras uppgift var att tillgodose svenska intressen, 
uteslutande svenska intressen. Och det här var en främmande kropp som 
inte hade i denna deg att göra.

På detta sätt förklarade Stockholms mosaiska församlings tjänsteman 
Mauritz Grünberger i en intervju 1979 motiven för den svenska restriktiva 
inställningen till ett judiskt flyktingmottagande under den nazistiska eran 
i Tyskland.1

Syftet med föreliggande artikel är att undersöka de strukturella ramarna 
för aktörer i flykting- och hjälpverksamheten för judiska flyktingar i 
Sverige.2 Vilket handlingsutrymme hade de? Och vilka möjligheter att 
bedriva flykting- och hjälpverksamhet fanns? Dessa frågor skall här be-
svaras genom en undersökning av lagstiftningen på området. Först måste 
emellertid vissa begrepp definieras.

Med svensk flyktingpolitik avses både de processer en person eller grupp 
i Sverige använder för att fatta beslut, ofta vad gäller hur offentlig makt 
skall utövas i flyktingfrågan, och en grupps visioner och innehållet i dess 
handlingsprogram avseende ett mottagande av flyktingar; beteckningen 
ligger då nära termen policy eller princip. Definitionen medför hypotetiskt 

1 Intervju med Grünberger gjord av Ove Kennerberg 7/12 1979, delvis återgiven i 
Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i Mosaiska Församlingen 
i Stockholm 1933–1950 (Stockholm 2004). Tack till Karin Kvist Geverts och Svante 
Hansson.
2 Med ”aktörer i flykting- och hjälpverksamheten” avses handlande subjekt i form 
av privatpersoner, grupper, organisationer eller institutioner som verkade till 
förmån för flyktingar och/eller nödlidande, svenska eller utländska.
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att alla kan ha en flyktingpolitik, men att denna får större genomslagskraft 
ju större möjlighet den har att leda till att beslut fattas i enlighet med 
de egna principerna. Utifrån denna definition av flyktingpolitik blir 
lagstiftning på området ett lämpligt studieobjekt av flera skäl.

Flyktingpolitiken var en viktig del av invandringspolitiken under 
perioden 1900–1932, men utgjorde, som Mikael Byström visat, inte något 
eget politikområde före andra världskriget. Flyktingfrågorna betraktades 
som en del av en bredare nordisk politik.3 Ulf Mörkenstam poängterar att 
invandringspolitiken, och därmed även flyktingpolitiken, sedan 1930-talet 
var en del av den befolknings- och socialpolitiska diskursen om det svenska 
folkhemmet.4

Med tillämpning av flyktingpolitiken avses här omsättningen av 
denna i praktiken, främst genom de administrativa myndigheternas 
policybeslut, utfärdande av cirkulär och behandling av tillståndsärenden. 
Med utgångspunkt i denna, något grova, distinktion mellan politik 
och myndigheternas tillämpning av densamma, skiljer jag i det följande 
mellan en politisk nivå, där politiska idéer utformas och beslutas och en 
myndighetsnivå, där denna politik omsätts i praktiken. Lagstiftningen ses 
i detta sammanhang som ramarna för myndigheternas och i förlängningen 
andra aktörers möjligheter att tillämpa politiken. I likhet med den 
amerikanska historikern Henry L. Feingold, anser jag även att lagstiftning 
fungerar som ett prisma genom vilket man kan studera statens agerande i 
förhållande till Förintelsen.5

Under första hälften av 1900-talet kallades det lagstiftningsområde 
som de olika utlänningslagarna6 reglerade för främlingslagstiftningen. 

3 Tomas Hammar, Sverige åt svenskarna. Invandrarpolitik, utlänningskontroll 
och asylrätt 1900–1932 (Stockholm 1964), s. 14; Mikael Byström, En broder, 
gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och 
flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 (Stockholm 2006), s. 243. Se även 
Ulf Mörkenstam, ”’Önskvärda och icke önskvärda folkelement’. Den normativa 
argumentationen i svensk invandringspolitik 1900–1950”, i Historisk tidskrift för 
Finland 2006:3, s. 309.
4 Mörkenstam (2006), s. 313–316.
5 Henry L. Feingold, Bearing Witness. How America and its Jews Responded to the 
Holocaust (Syracuse, NY, 1995), s. 63.
6 Svensk författningssamling (SFS) 1927:333; SFS 1937:344. För en översikt se Lars 
Hallberg, Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840–1990 
(Stockholm 2001).
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Den var inte bara ett explicit uttryck för politiken på området utan 
begränsade också hur hjälporganisationer och/eller privatpersoner kunde 
agera till förmån för judiska flyktingar från Europa. Begränsningen var 
dels direkt och explicit, dels utgjorde den en normativ utgångspunkt för 
hur flyktingpolitiken skulle tillämpas och hur politiken skulle utformas 
framöver.7 Lagstiftningen betraktas alltså här som den politiska maktens 
instrument att begränsa och samtidigt möjliggöra aktörers agerande 
i flyktingfrågan och är därför en nödvändig del om man vill förstå den 
flyktingpolitiska kontexten. Samtidigt är den ett utryck för de normer 
och värderingar som omhuldas av, åtminstone, politiker och tjänstemän 
i landet.8 Huvudfrågan för denna undersökning blir därför: Vilket 
handlingsutrymme gav lagstiftningen aktörer i flyktingfrågan?

Lagstiftningen var emellertid inte den enda strukturella begränsningen. 
Trycket från en delvis främlingsfientlig opinion, säkerhetspolitiska över- 
väganden, antisemitism, rädsla och hot om antisemitism samt 
överväganden rörande arbetsmarknad och ekonomi är några av många 
andra begränsningar.Det material som främst kommer att undersökas är 
förarbetena till Utlänningslagarna 1927 och 1937. Förarbeten är intressanta 
då de utgör beslutsunderlaget för lagstiftningen och motiverar den, det 
vill säga talar om på vilka grunder lagstiftarna ansåg att ett behov av 
lagstiftningen fanns. 

Att stifta lagar är en process som följer ett föreskrivet mönster. Det 
första steget är att en utredning tillsätts – i regel av regeringen, men i 
vissa fall av riksdagen. Utredningen görs oftast av tjänstemän och läggs i 
de flesta fall fram som en statlig offentlig utredning, SOU. Därefter görs 
en sammanställning av departementens tjänstemän. Utifrån denna skrivs 
ett utkast till ett förslag om beslut, en proposition, som regeringen eller 
ett enskilt statsråd sedan lägger fram inför riksdagen. Utlänningslagarnas 
propositioner hade innan de hemställdes till riksdagen även godkänts 
av statsråden. Den 11 mars 1927 bifölls med vissa ändringar 1927 års 
utlänningslag av statsminister Ekman, utrikesminister Löfgren och de 

7 Mörkenstam (2006), s. 285–319.
8 En annan typ av bestämmelser är kungörelser som inte är egentlig lagstiftning, 
utan kan utgå från centrala ämbetsverk, länsstyrelser, kommunernas styrelser och 
tjänstemän. Utfärdandet av kungörelser hör alltså enligt ovan gjorda distinktion 
mellan politisk- och myndighetsnivå till den senare.
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tio statsråd som var samlade inför Kronprinsen-Regenten på Stockholms 
slott.9

Studier av den gällande lagstiftningen under perioden har förvisso 
gjorts. Men med undantag av Mörkenstams analys av den normativa 
argumentationen i lagstiftningen har någon samlad undersökning aldrig 
genomförts.10 Syftet med Mörkenstams undersökning är att utifrån ett 
diskursperspektiv påvisa hur lagstiftningen och debatten kring densamma 
utgjorde den normativa grunden för flyktingpolitiken.11 I föreliggande 
undersökning handlar det istället om vilka rättsregler som gällde, hur 
motiven till lagstiftningen juridiskt skulle tolkas och faktiskt uppfattades 
i sin samtid, inte om grunderna eller gränserna för vad som kunde tänkas 
eller sägas.

Eftersom ingen samlad studie av lagstiftningen som sådan tidigare 
genomförts, och lagstiftning i regel vilar på tidigare lagars principer och 
motiv, om inget annat anges, är det sannolikt att vissa antaganden som 
tidigare forskning gjort om lagstiftningen som gällde från 1938 till 1945 är 
felaktiga. Angående den svenska flyktingpolitiken under denna period har 
forskningen, med få undantag12 utgått från att ”rasmotivet” tagits bort ur 
den svenska lagstiftningen i och med införandet av 1937 års utlänningslag 
och att det var myndigheterna som skapade och utformade politiken. 
Jag skall visa att det förhöll sig tvärtom, att myndigheterna fortsatte att 
följa vad som beslutades på politisk nivå och att ”rasmotivet” ingalunda 
utmönstrats. Jag skall alltså leda i bevis att tidigare rättsregler (samt 

9 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927.
10 Tomas Hammar har undersökt lagstiftningen utförligt från 1900 till 1932 
(Hammar 1964). För en senare period, se Hans Lindberg, Svensk flyktingpolitik 
under internationellt tryck 1936–1941 (Stockholm 1973). Karin Kvist Geverts har 
i sin avhandling, Ett främmande element i nationen. Svensk flyktingpolitik och de 
judiska flyktingarna 1938–1944 (Uppsala 2008), undersökt lagstiftningen efter 1937 
års utlänningslags tillblivelse. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1938. Se även 
Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första 
hälft (Lund 2001), s. 210–223.
11 Mörkenstam (2006), s. 285–319.
12 Mörkenstam menar emellertid att den nationalistiska retoriken efter 1945 
förändrades mot en ”institutionaliserad nationalism”, där det demokratiska 
idealet kom att innefatta det nationella idealet. Se Ulf Mörkenstam, ”Likhet 
som förutsättning för jämlikhet? Den normativa argumentationen i svensk 
invandrarpolitik 1946–1976”, opublicerat arbetspapper, Malmö den 18 februari 
2009.
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tillämpnings-praxis), etablerade före 1937,13 fortsatte att gälla under hela 
perioden fram till 1945 och att något större kontinuitetsbrott i juridiken på 
området inte inträffade.14 

Tidigare forskning har inte undersökt vilken typ av rättsregler som 
inte förändrats och därmed inte heller vilka följder bibehållandet av äldre 
regler fick. Forskningen har inte heller följt den grundläggande juridiska 
tolkningsprincipen att de mest värdefulla upplysningarna för lagtolkningen 
finns i de arbeten som ligger närmast rättskällan (lagtexten). Det förarbete 
som ligger närmast rättskällan är propositionen. Besvaras inte en fråga där 
återstår att undersöka om andra förarbeten som kommittébetänkanden 
(SOU) ger någon ledtråd. Trots detta har tidigare forskning ofta först 
studerat kommittébetänkandena och inte propositionerna. Jag kommer 
istället att följa de juridiska grundprinciperna för lagtolkning.15

Den svenska immigrationslagstiftningen har, vilket även tidigare 
forskning konstaterat, i hög grad växt fram parallellt med den utländska 
och är del av ett internationellt sammanhang. Jag kommer därför att inleda 
denna text med en kort redogörelse för detta sammanhangs utveckling, 
utifrån svenska lagstiftares samtida perspektiv, varpå följer en redogörelse 
för de svenska rättsreglerna för utlänningars rätt att inresa och vistas i 
Sverige och motiven till dessa.

Främlingslagstiftning

1860–1914 rådde passfrihet och inget tillstånd för tillträde till Sverige 
krävdes. Debatten om att reglera utlänningars rätt att inkomma och vistas 
i Sverige inleddes vid sekelskiftet 1900. Det saknades, enligt en skrivelse till 
riksdagen 1907, en lagstiftning ”hvarigenom för landet skadlig invandring, 
såvidt möjligt, må hindras…”, och Sverige förutsattes, då som nu, vara ett 

13 Termen används genomgående i artikeln i betydelsen rättssed och undviks i sina 
mer generella betydelser.
14 Även Mörkenstam hävdar att kontinuitetsbrottet inom svensk flyktinglagstiftning 
skedde först efter andra världskriget. Se Mörkenstam (2009).
15 För lättbegripliga översikter, se exempelvis Jan Melander & Joel Samuelsson, 
Tolkning och tillämpning, (Uppsala 2002); Stefan Zetterström, Juridiken och dess 
arbetssätt, (Uppsala 2004); Anders Agell, Åke Malmström & Tore Sigeman, 
Civilrätt, 20 uppl. (Malmö 2007).
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mycket attraktivt land för utlänningar.16 Passfriheten innebar emellertid 
inte att utlänningar hade samma rätt att vistas i landet som svenskar. 
Sverige hade ingått utlämningstraktater, överenskommelser om att under 
vissa villkor utlämna förbrytare.17 Lagstiftningen beskrivs i propositionen 
till 1927 års utlänningslag som mycket knapphändig.18

Efter 1914 blev det normala att de europeiska och amerikanska staterna 
begränsade möjligheterna till invandring utan att helt stänga sina gränser. 
De som enligt propositionen till 1927 år lag skulle få vistas i landet 
borde inte vara sjuka, kriminella eller fattiga, eller tillhöra ”icke-önskade 
människogrupper”. Dessa oönskade som i propositionen också kallas för 
”samhällenas drägg”, skulle inte få komma till Sverige och konkurrera om 
bostäder eller arbetstillfällen.19 Förutsättningarna för detta urval var att 
man kunde kontrollera vilka utlänningar som passerade landets gränser 
samt att man kunde övervaka dem under deras vistelse i landet, så kallad 
utlänningskontroll.20

Under första världskriget och mellankrigstiden skärpte många länder 
sin invandringslagstiftning. USA reducerade ytterligare sin invandring med 
1924 års Immigration Act, som skärpte kvotprinciperna från den föregående 
lagen Emergency Quota Act från 1921.

Hur såg man på utländsk lagstiftning och policy i Sverige och hur 
påverkade detta det svenska agerandet? Jag har här använt mig av de 
sammanfattningar av elva länders lagstiftning som uppfattades som för 
svenskt vidkommande relevanta. De skulle i propositionen till 1927 års  
utlänningslag ”tjäna till belysning av den nu förhärskande främlings-
politikens allmänna karaktär”.21

16 Mörkenstam (2009).
17 Hammar (1964), s. 7 f.
18 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 14.
19 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 121, Utdrag av protokollet, hållet i 
Kungl. Maj:ts lagråd den 3 mars 1927.
20 Hammar (1964), s. 12. Utlänningskontrollen var alltså ett medel, dels för att 
begränsa invandringen, dels för att kunna göra ett urval av önskade och icke önskade 
utlänningar. Utlänningskontrollen var dock endast en faktor som påverkade 
invandringens omfattning. Denna beror också på om de sociala, ekonomiska 
och politiska förhållandena i ett land ter sig lockande; så kallade pull-faktorer.
21 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 30.
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Utländsk lagstiftning

Varken Sverige eller de andra skandinaviska länderna krävde pass av 
utlänningarna under de första åren av första världskriget. Åren 1917–1918 
infördes emellertid en sträng utlänningskontroll som innebar att pass och 
visering krävdes för alla resenärer i Sverige, Norge och Danmark. Men efter 
kriget blev viseringskontrollen ett alltför stort hinder för trafiken mellan 
länderna. I många fall upphävdes den genom bilaterala överenskommelser. 
De skandinaviska länderna träffade sådana avtal redan under de första 
efterkrigsåren, Finland stod däremot utanför, liksom andra länder från 
vilka Sverige befarade större invandring.22

Undersökningen av den utländska lagstiftningen kommer att göras 
genom en kategorisering av den typ av bestämmelser som behandlas i 
den svenska sammanfattningen av utländsk lagstiftning i propositionen 
till 1927 års utlänningslag.23 De länder vilkas lagstiftning behandlas är 
USA, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrike, Österrike, 
Tjeckoslovakien, Schweiz, Polen och Tyskland. Urvalet är gjort utifrån 
ett underlag som bland annat inhämtats från beskickningar i de länder 
som ansågs viktigast för svenskt vidkommande. Den mest betydelsefulla 
lagstiftningen var den amerikanska.24

Den typ av bestämmelser som behandlas i propositionen rör, förutom 
plikten att anmäla och legitimera sig, olika former av arbetsmarknads-
skyddande åtgärder. Bestämmelser på detta område återfinns i samman-
fattningarna av samtliga länders lagstiftning. De som hade en mer generös 
lagstiftning för utländska arbetstagare, som Frankrike och Schweiz, 
ansågs inte kunna upprätthålla denna generositet ifall konkurrensen 
om arbetstillfällena skulle hårdna. Då utländska viseringstvång hävdes 
såg man, i Sverige, ländernas behov av att införa restriktioner i form av 
arbetstillstånd och uppehållstillstånd.

I sammanfattningen av Schweiz lagstiftning påpekas det att avsikten 
med arbetstillstånd är att förhindra oönskad bosättning av utlänningar 
i landet samt att detta är en immigrationspolitisk åtgärd. Det är alltså 

22 Hammar (1964), s. 10.
23 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927.
24 Se exempelvis Statens offentliga utredningar (SOU) 1946:36, s. 317.
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inte alltid självklart att särskilja skyddsåtgärder för arbetsmarknaden 
från befolkningspolitiska motiv. Den schweiziska lagstiftningen syftade, 
enligt propositionen, till att hindra en massinvandring från Tyskland och 
Österrike om viseringstvånget mot dessa länder skulle bortförhandlas. 
Utvandrare från just dessa länder samt från Polen ansågs utgöra det 
huvudsakliga hotet även för svensk del. Grundprincipen var att arbete och 
bostad i första hand skulle förbehållas det egna landets befolkning.

Visering och tillstånd

För nästan alla länder – med undantag för Frankrike och Tjeckoslovakien 
som hade en mer liberal lagstiftning – nämns någon typ av visering eller 
tillstånd som syftade till att hindra dem som ansågs ”mindre önskade” av 
andra skäl än arbetsmarknadsskäl att uppehålla sig i landet. I Norges fall 
framhålls explicit ”ras”, som ett motiv till detta:

Man måste vidare vara beredd på att den genom Förenta staternas 
invandringsrestriktioner utsållade bottensatsen bland amerikaemigranterna 
från andra länder skulle i stigande omfattning söka sig till andra ännu 
öppna länder. Särskilt kunde befaras inflyttning till Norge från de av 
världskriget och dess verkningar desorganiserade länderna och då till stor 
del av element, som till sin rasbeskaffenhet vore mycket olika norrmännen; 
otvivelaktigt vore det mycket olyckligt, om invandring av dylika 
främmande folkslag skedde i mer betydande omfattning.25

Här betonas således att ett motiv till den norska lagen var det så kallade 
rasargumentet. Detta kom även att bli ett motiv för den svenska 
lagstiftningen.

I den svenska propositionen liksom i samtliga statliga utredningar av 
utlänningslagen fram till 1945 påtalas risken för att de människor som 
annars skulle ha sökt sig till USA, nu riskerade att komma till Sverige.26 
De grupper av invandrare skärpningen av den amerikanska immigrations-

25 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 91.
26 Feingold (2007) menar att det redan i den amerikanska immigrations-
lagstiftningen fanns uttryck för den ideologi som var grunden till Förintelsen. 
Den gjorde inte skillnad på judiska och andra flyktingar i desperat behov av en 
tillflyktsort och ”normala” immigranter och bidrog därigenom till Förintelsen. 
Endast under 1939 fylldes de relevanta immigrationskvoterna. Judarna fördrevs 
från Tyskland av samma anledning som de inte accepterades som invandrare i 
USA och de europeiska demokratierna – de tillhörde fel ”ras”.
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politiken syftade till att hindra tillträde var framför allt judar och 
italienare.27 För svenskt vidkommande var de ”rasmässigt främmande” 
myndigheterna fruktade bland de kvarblivna amerikaemigranterna 
sannolikt judar, då hotet ansågs komma från Polen, Tyskland och 
Österrike, och de tyska och österrikiska befolkningarna inte ansågs 
tillhöra de mest främmande i ”rashänseende”.28 Propositionstexten erinrar 
även i detta sammanhang om ”de mycket ogynnsamma erfarenheterna 
från invandringen av utlänningar under de första krigsåren”. Det ansågs 
därför att det var nödvändigt att revidera främlingslagstiftningen för att få 
till stånd en verklig invandringslag, som gav ”myndigheterna möjlighet att 
effektivt reglera och kontrollera invandringen.”29

Den norska främlingslagstiftningen var lik den svenska. Den svenska 
farhågan att Norge skulle invaderas av ”rasfrämmande” visar tydligt vad 
svenska myndigheter fruktade och tydliggör också innebörden i talet om 
effekterna av den restriktiva amerikanska immigrationspolitiken. En stor 
andel av de människor som flydde under de första åren av första världskriget 
var just judar från Ryssland och andra delar av Östeuropa.30 Detta gör det 
rimligt att anta att de judiska flyktingarna hörde till kategorin ”mindre  
önskvärda” vilkas invandring en skärpt lagstiftning skulle hindra.31

Utvisning och avvisning

Utvisning och avvisning kunde i flera länder ske då utlänningen kunde 
misstänkas syssla med ”olovlig verksamhet”, såsom hasardspel, prostitution, 
djurförevisning, tiggeri eller lösdriveri. Till denna kategori räknades i 
flera länder ”zigenare” som i Sverige redan 1914 förbjöds resa in i landet.32 
Andra skäl till utvisning från andra stater var försummelse av plikten att 

27 Richard Breitman & Alan M. Kraut, American Refugee Policy and the European 
Jewry, 1933–1945 (Bloomington & Indianapolis 1987); Feingold (2007).
28 Hammar (1964).
29 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 91 (Bilaga B).
30 Michael R. Marrus, The Unwanted. European Refugees in the Twentieth Century 
(Philadelphia 1987).
31 Andra motiv till utländsk lagstiftning som nämns är den medicinska samt 
ordning och säkerhetsskäl.
32 Detta förbud hävdes först 1953.
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legitimera eller anmäla sig eller ett kriminellt förflutet.33 I ett antal länder 
var misstanken om att utlänningen inte skulle kunna försörja sig tillräcklig 
grund för avvisning. Ett belysande exempel är Norge, där utvisning kunde 
ske på grund av underlåten anmälningsplikt, det vill säga att utlänningen 
stannat trots att han eller hon blivit vägrad uppehållstillstånd, där han föll 
”det allmänna till last”, inte försörjde sin familj, visade arbetsskygghet, 
ägnade sig åt lösdriveri, uppehöll sig genom olaglig verksamhet eller om han 
hade avtjänat ett längre fängelsestraff. Även i Norge ägde myndigheterna 
rätt att utvisa personer med hänvisning till ”rikets säkerhet eller intressen”.34

Det amerikanska kvotsystemet

De bestämmelser som gäller utlänningars tillträde till USA återfanns 
vid denna tid i Immigration Act of 1924. Till grund för denna ansåg 
propositionens författare den så kallade kvotprincipen ligga; det antal 
personer som tillåts immigrera från ett visst land, får ej överstiga en viss 
kvot. Alla som inte var berättigade till inresetillstånd skulle utvisas.35 
Omkring 120 000 tyska och österrikiska judar tog sig trots kvotsystemet 
in i USA mellan 1933 och 1944. Men flera hundra tusen av dem som ansökt 
om visum redan innan krigsutbrottet fick på grund av kvotprincipen aldrig 
samma möjlighet utan mördades av nazisterna.36

Justitieministern, K. G. Westman, redogjorde i ett kapitel av pro-
positionen till 1937 års lag för ”de allmänna synpunkter som enligt min 
uppfattning böra anläggas”. Bland de synpunkter som Westman betonade 
var den att de förändringar som hade skett i de europeiska statsystemen 
efter första världskriget och den, som han själv kallade den, restriktiva 
amerikanska invandringspolitiken medförde helt nya ”befolkningsproblem”:

Samtidigt med att det stora invandringslandet på andra sidan Atlanten 
stängde sina portar för nya emigrantskaror gav den politiska och sociala 
oron inom efterkrigstidens Europa upphov till helt nya och starkare  

33 Endast i Finlands fall kunde utlänningar avvisas direkt vid gränsen med 
motiveringen att ”han ej anses önskvärd”.
34 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 92 (Bilaga B).
35 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 107–109 (Bilaga B).
36 Breitman & Kraut (1987), s. 9 f.
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omflyttningstendenser. En helt naturlig följd härav blev att man inom 
de skilda staterna såg sig nödsakad att kontrollera och ransonera 
inflyttningen.37

Den amerikanska lagstiftningen beskrevs alltså som restriktiv och 
utpekades som den främsta anledningen till att svensk och annan europeisk 
lagstiftning skulle behöva skärpas. Hotet ansågs, som framhållits, vara 
en ”invasion” av de människor som tidigare skulle ha sökt sig till USA. 
Som jag framhållit har tidigare forskning visat att den grupp som den 
amerikanska politiken främst syftade till att utestänga var judar.38

Den amerikanska presidenten Herbert Hoover och State Department 
(Utrikesdepartementet) vidtog utan stöd av kongressen 1930 en avgörande 
åtgärd. State Department använde redan sedan tidigare en klausul i 
lagstiftningen för att hindra invandring från Mexiko. Klausulen innebar 
att alla mexikaner som ansågs vara ”likely to become a public charge”, det 
vill säga riskera att falla det allmänna till last, skulle förvägras visering.39 
Men ”likely to become a public charge” kom istället att tolkas som ”anyone 
unlikely to obtain a job under current market conditions”. I september 
1930 meddelade president Hoover i ett pressmeddelande att en ny policy 
skulle gälla. LPC-klausulen skulle tillämpas strängt gentemot invandrare 
från Europa och bestämmelsen skulle komma att utgöra det största hindret 
för de tusentals judar som försökte fly Nazityskland mellan 1933 och 1936.40 
Klausulen var effektiv; i tysthet och utan stöd i lagstiftningen minskades 
och gallrades den kvotreglerade immigrationen.41

37 Kungl. Maj:ts proposition nr 269, 1937, s. 40.
38 David S. Wyman, The Abandonment of the Jews. America and the Holocaust, 
1941–1945 (New York 1984); Marrus (1985); Breitman & Kraut (1987); Feingold 
(1996).
39 Denna klausul, som kom att kallas LPC-klausulen, inkluderades redan i 1882 
års lagstiftning, men var ursprungligen riktad mot personer som ansågs sakna de 
egenskaper som krävdes för anställning.
40 Breitman & Kraut (1987), s. 7 f.; Feingold (1996); jfr Kvist Geverts (2008), s. 261 f.
41 Breitman & Kraut (1987), s. 27; Feingold (1996). Kvist Geverts har beskrivit 
LPC-klausulen som ett sätt att på ”administrativ nivå reglera invandringen till 
landet” med syfte att hindra östeuropeisk invandring. Syftet var dock även att 
hindra annan icke önskad invandring, bland annat sydeuropeisk. Se Kvist Geverts 
(2008), s. 261 f.
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Politik och tillämpning

Ett vanligt påstående i svensk forskning är, som framhölls inledningsvis, 
att invandringen reglerades på administrativ nivå. Naturligtvis skedde 
tillämpningen av flyktingpolitiken, precis som med annan politik, på 
administrativ nivå. Frågan är emellertid på vilken nivå den utarbetades. 
Skall en relativt stor frihet vad gäller tillämpning, av en från politisk sida 
uttalad målsättning, tolkas som att politiken utformas på myndighetsnivå? 
Jag kommer i det följande att argumentera för motsatsen.

I USA, där myndigheterna liksom i Sverige gavs relativt stor frihet i 
tillämpningen, har forskarna tolkat detta som ett sätt från politikernas sida 
att effektivt stänga dörren för judisk invandring. Beslutet att vidga LPC-
klausulens tillämpning fattades på högsta politisk nivå, av presidenten. I 
december 1936 informerades dock de amerikanska konsulaten om att de 
dittills (1930–1936) tillämpat klausulen felaktigt.42 Enbart risken att en 
utlänning skulle falla det allmänna till last räckte inte längre för att han 
eller hon skulle kunna nekas visum.43 Tillämpningen blev således något 
mindre restriktiv. Utredningen inför 1937 års svenska lagstiftning gjordes 
emellertid innan december 1936, varför den strängare tillämpningen 
av klausulen kan förmodas ha påverkat den svenska lagstiftningen och 
flyktingpolitiken både på politisk och myndighetsnivå.

Det amerikanska kvotsystemet favoriserade immigranter med 
”nordiskt” och västeuropeiskt ursprung och var ett utryck för en ideologi 
som amerikansk forskning kallat ”nordicism” eller ”nordic supremacy”. 
I Tyskland var den nazistiska formen av denna ideologi central för 
den nationalsocialistiska politiken och en av förutsättningarna för 
Förintelsen.44 Liknande rasistiska föreställningar återfinns i förarbetena 
till den svenska immigrationslagstiftningen, även efter 1937. Mikael 
Byström har kallat den ideologi som låg till grund för den svenska politik 

42 ”Likely” ändrades nu till ”probably going to be a public charge”. Kvist Geverts 
(2008) uppmärksammar inte att State Department 1936 efter påtryckningar från 
Labour Department och judiska organisationer, beordrat att LPC-klausulen skulle 
upphöra att tillämpas som tidigare.
43 Ökningen av antalet immigranter till USA efter denna deklaration var 
dramatisk. Se Breitman & Kraut (1987), s. 49 f.
44 Feingold (1995), s. 61 f.; Paul A. Levine, From Indifference to Activism. Swedish 
Diplomacy and the Holocaust, 1938–1944 (Uppsala 1996) s. 92.
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som favoriserade nordbor framför andra flyktingar för ”den nordiska 
tanken”, vilken har vissa beröringspunkter med den av Paul A. Levine 
formulerade ”broderfolkshypotesen”.45 Men där Levine betonar att judarna 
i de nordiska länderna kunde ses som broderfolk, menar Byström att de 
alltjämnt betraktades som judar. De sågs på sin höjd som ”halvbröder”.46 

Den ideologi som låg till grund för den amerikanska och för den svenska 
flyktingpolitiken var således likartad och alltså inte unik för de nordiska 
länderna, även om den naturligtvis skiljde sig från land till land. Och det 
var, enligt Feingold, samma ideologi om nordisk överhöghet som höll judar 
ute från USA som gjorde Förintelsen möjlig i Tyskland. Stämmer detta för 
USA borde detsamma rimligtvis gälla även för andra länder, däribland 
Sverige; detta innebar givetvis inte att den svenska eller den amerikanska 
politiken var ”nazistisk”. Det som förenade var föreställningen att judar 
inte hörde till den nationella gemenskapen.

Dansk forskning har visat hur flyktingarna blev en anomali i den 
politiska processen att skapa en nationell välfärdsstat i Danmark; 
eftersom arbete måste säkras för danskarna i första hand kunde landet 
inte ta emot några ”främmande”. För att uppnå nationell gemenskap 
måste alltså nationalstaten skydda sig själv, och det gjorde den genom att 
begränsa invandringen samt genom att exkludera grupper av utlänningar 
ur gemenskapen. I Danmark var dessa exkluderade grupper judar och 
kommunister.47 Detsamma gällde för Sverige.48 Exempelvis hävdade 
justitierådet Nils Alexandersson att det fria folkutbytets politik stod i 
motsats till den nya polis- och välfärdsstat, som han ansåg att den svenska 
propositionens förslag för utlänningslagstiftning var ett uttryck för.49 Judar 
kunde inte räkna med att betraktas som politiska flyktingar och därmed 
som asylberättigade i Danmark för att de var judar. Detsamma gällde 
också i Schweiz, Storbritannien och USA, och, vilket Kvist Geverts och 

45 Levine (1996), s. 140.
46 Byström (2006), s. 24 f.
47 Cecilie Felicia Stokholm Banke, Demokratiets skyggeside. Flygtninge og 
menneskerettigheder i Danmark før Holocaust (Odense 2005) s. 41; Kvist Geverts 
(2008), s. 263.
48 Mörkenstam (2006).
49 Kungl. Maj:ts Proposition nr 198, 1927. Alexandersson var sedan 1911 i ledande 
ställning i liberala samlingspartiet.
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andra forskare visat, även i Sverige. Den schweiziska forskningen menar 
att påståendet att befolkningen ”förfrämligades” genom judisk invandring 
och frågan om de ”oönskade” judiska flyktingarna hängde samman med 
den nazistiska politikens användning av ”judefrågan” som ett instrument i 
sin utrikespolitik. För schweiziska myndigheter blev detta en möjlighet att 
hålla judarna ute genom att framställa dem som främmande grannar eller 
tyska medborgare.50

Även i Sverige sågs ”judefrågan” främst som ett utländskt problem 
som man inte ville riskera att ”importera” när andra länder skärpte 
sina regler. Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet kände till och 
grundade sina riktlinjer för hur flyktingpolitiken skulle tillämpas på den 
amerikanska flyktingpolitiken.51 De svenska myndigheterna ansåg att 
den egna flyktingpolitiken var beroende, eller en följd, av de amerikanska 
viseringsprinciperna och man ville inte utsätta sig för ”risken” att ett 
större antal judar på väg till USA skulle bli kvar i Sverige. Kvist Geverts 
visar också att både utlänningsbyrån och Utrikesdepartementet i vissa 
fall frångick den vedertagna ordningen då det fanns goda skäl att tro att 
flyktingen skulle kunna resa vidare till ett tredje land.52

Myndigheternas praktik i denna fråga skiljde sig dock inte från vad som 
beslutats på den politiska nivån. Undantag från den vedertagna ordningen 
så länge det högre syftet, att undvika permanent bosättning av ett större 
antal judar, hade tidigare godkänts på politisk nivå. Det låg i linje med 
den tidigare svenska lagstiftningen. I enlighet med motiven till denna hade 
även myndigheterna alltsedan 1933 gjort undantag för vissa kategorier judar 
som inte ”hotade” att bli bosättningsfall.53

50 Kvist Geverts 2008, s. 262.
51 Pontus Rudberg, ”Restriktivitet eller generositet? Flyktingverksamhet inom 
Stockholms mosaiska församling och hjälpkommittén för Tysklands judar 1938–
1940” i Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red.), En problematisk relation? 
Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920–1950 (Uppsala 2008).
52 Kvist Geverts (2008), s. 112.
53 Undantag gjordes för bland andra den närmaste familjen till här boende judar 
(dessa var naturligt begränsade till antalet) samt för de judar som hörde till någon 
av de så kallade ”transitokvoterna”. Se Hugo Valentin, Judarna i Sverige (Stockholm 
1964; nyutgåva 2004); Hansson (2004); Rudberg (2008).
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Tidigare svensk immigrationslagstiftning

Den svenska invandringspolitiken har enligt Hammar, som analyserat 
tillkomsten av 1927 års utlänningslag, tillkommit genom att de rättsregler 
och förvaltningsbeslut som fastställt utlänningars möjlighet och rätt 
att resa in i landet samlats och upphöjts till lag.54 Hans Lindberg, som 
gjort den första större undersökningen av flyktingpolitiken under den 
senare delen av perioden (från 1937 års utlänningslag), menar däremot att 
politiken framför allt utformades utifrån Utrikesdepartementets restriktiva 
förfarande med flyktingarnas viseringsansökningar. Mörkenstams tidigare 
nämnda studie av den normativa argumentationen i lagstiftningen mellan 
1900 och 1950, tyder däremot på en längre kontinuitet. Han menar att 
diskussionen kring lagstiftningen strukturerades enligt tre tydliga teman, 
varav ekonomi och moral/kultur var de två främsta men där även säkerhet 
spelade in. Den ekonomiska aspekten anser Mörkenstam inte vara särskilt 
kontroversiell då den alltsedan den första lagen hade institutionaliserats. 
Argumentet kan delas upp i två olika ståndpunkter.

Den ena ståndpunkten företräddes vanligen av arbetsgivarna som 
efterfrågade närmast fri invandring och tillgång till utländsk arbetskraft. 
Den andra drevs av fackföreningarna som ville skydda arbetstillfällen 
och säkra en hög lönenivå och därigenom en god levnadsstandard för de 
enskilda medlemmarna. Bevarandet av den svenska välfärden betraktades 
både av utlänningslagens förespråkare och dess kritiker som utgångspunkt 
för lagstiftningen.55 Frågan var hur inkluderande denna välfärd skulle vara 
och, framför allt, vilka som skulle omfattas av den. Utifrån detta synsätt 
kan det svenska arbetstillståndet inte bara ses som en arbetsmarknads-
politisk åtgärd, utan, i enlighet med vad som ovan sagts om den schweiziska 
lagstiftningen, även betraktas som en befolkningspolitisk åtgärd.

Argumentet moral/kultur, grundade sig i en oro för att ett föregivet 
svenskt levnadssätt och den svenska kulturen var hotad. Enskilda invandrare 
ansågs ha en skadlig inverkan på det svenska folket och de menades ha 
ett sätt att leva som betraktades som motsatsen till svenska dygder. Dessa 
”mindervärdiga invandrares” påstådda bristande moral förklarades, enligt 

54 Hammar (1964), s. 13 f.
55 Mörkenstam (2006), s. 317; dens. (2009), s. 5.



116

Mörkenstam, utifrån ”folkstam” (zigenare), rastillhörighet (judar) och 
kulturell/nationell bakgrund (judar, finnar och italienare). I debatten fanns 
också ett outtalat hierarkiskt synsätt där svensk kultur bedömdes vara av 
högre värde än utlänningarnas och svenskarna ansågs befinna sig på en 
hög ”civilisationsnivå”.56

Argument rörande nationens säkerhet är inte alltid lätta att skilja 
från oron för uppluckringen av den allmänna moralen i samhället och 
ett upplevt hot från ett osvenskt levnadssätt. Här fanns emellertid också 
resonemang om spionage och försvarsmaktens ställning samt en oro för att 
utlänningar skulle ägna sig åt politisk agitation.57

Sveriges första utlänningslag?
1927 års utlänningslag har kallats Sveriges första utlänningslag58 trots 
att den till stor del bygger på lagen av den 14 september 1914 samt de 
kompletterande kungörelser som tillkom allteftersom och som skärpte 
utlännings- och invandringskontrollen. Att den i samtiden uppfattades 
som just en förlängning av tidigare lagstiftning framgår i propositionernas 
historiker till utlänningslagarna 1927 och 1937.59 Där nämns att då 
motiveringar till lagtexten saknas i propositionen, bör dessa sökas i 
förarbetena.60 Detta visar också på kontinuiteten i lagstiftningen och att 
motiven i senare lagstiftning bör sökas längre bak i tiden. Den lag som 
utfärdades den 16 september 1914 fastslog att tre grupper skulle kunna 
avvisas.

Den första gruppen var ”zigenare”, vandrande musiker och tiggare. Den 
andra gruppen var vagt bestämd, men omfattade personer som kom för att 
söka sin utkomst och som kunde antas komma att behöva fattigvårdshjälp, 
det vill säga samma formulering som ovan visats användes i flertalet 

56 Mörkenstam (2009), s. 6.
57 Mörkenstam (2006), s. 318 f.; dens. (2009), s. 6 f.
58 Kvist Geverts (2008), s. 50; Byström (2006), s. 144. Anledningen till benämningen 
är att när den nya utlänningslagen antogs 1927, bekräftade och stadfäste den 
en utlännings- och invandringskontroll, som visserligen redan fanns i ovan 
nämnda lag och kungörelser, men för första gången samlades i en och samma lag.
59 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 63; Kungl. Maj:ts proposition nr 269, 
1937, s. 16, 17.
60 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 63.
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europeiska länders lagstiftning liksom i den amerikanska LPC-klausulen, 
och som användes bland annat för att hindra judisk invandring. Denna 
princip kom också senare att tillämpas av Socialstyrelsen angående judar 
som försökte fly Nazityskland, vilket bland annat framgår av dess interna 
riktlinjer för handläggning av tillståndsärenden.61 På grund av den vaga 
formuleringen i propositionen till den svenska lagtexten från 1914 fruktade 
några riksdagsmän att människor kunde bli avvisade vid gränsen endast 
för att de var torftigt klädda medan andra hoppades att man genom denna 
paragraf skulle kunna hejda och avvisa de ryska judarna vid gränsen. Det 
var om detta den politiska striden stod.62

Den tredje gruppen var gårdfarihandlarna. För att tillmötesgå önskemål 
från handelns och köpmännens organisationer om att hindra dessa skulle 
personer som dömts för att ha bedrivit olaga gårdfarihandel kunna 
utvisas. Carl Henrik Carlssons forskning har visat att denna verksamhet 
främst var förknippad med östeuropeiska judar och att detta var en åtgärd 
riktad mot denna grupp.63 Genom två kungörelser 1917 återinfördes 
viseringstvånget vid inresa i Sverige.64 1918 utfärdades en kungörelse om 
övervakande av utlänningar i landet, vilken innebar att alla som inte var 
svenska medborgare och som kom till Sverige skulle vara försedda med 
viserat pass; saknades pass kunde avvisning ske omedelbart. De som hade 
pass som inte viserats var tvungna att ansöka om uppehållsbok hos den 

61 Riksarkivet (RA), Utrikesdepartementets arkiv (UD), P90 Ab, vol. 1326, 
Promemoria Socialstyrelsen – UD, 23 november 1938; Rudberg (2008), s. 218 f.; 
Kvist Geverts (2008), s. 134.
62 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 20; Hammar (1964), s. 144. Mikael 
Byström hävdar att föreställningar om ras spelade en mycket liten roll i debatten 
före 1920-talet, se Byström (2006), s. 144. Hammar visar dock att xenofobi, 
antisemitism och idén om den rena rasen tillsammans med rädsla för utländsk 
konkurrens och farhågor för att ordningen och säkerheten i landet kunde äventyras 
var både framträdande argument i debatten och några av de viktigaste motiven 
i den svenska immigrationspolitiken under denna period. Se Hammar (1964), 
s. 363, 381.
63 Sedan 1888 gällde förbud för utländska medborgare att ägna sig åt 
gårdfarihandel. Se Carl Henrik Carlsson, Medborgarskap och diskriminerig. 
Östjudar och andra invandrare i Sverige 1860–1920 (Uppsala 2004), s. 140–143. I 
Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, påpekas även att civilminister Hamilton 
tidigare påmint om att ryska och polska judar trots förbudet mot gårdfarihandel 
fortsatte sin handel.
64 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 22.
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lokala polismyndigheten. När ansökningarna om dessa prövades, gjordes 
dock få försök att tvinga utlänningarna att lämna landet. Emellertid var 
det, liksom under hela 1920-talet, särskilt en grupp som ofta hamnade i 
riskzonen, nämligen de östeuropeiska judarna.65

Utlänningskungörelsen hade gjort utlänningars rätt att vistas i landet 
beroende av myndigheternas prövning av deras upplevda nytta, till-
förlitlighet, karaktär och moral, och myndigheternas beslut om deras 
framtid i Sverige kunde variera kraftigt.66 Detta stora tolkningsutrymme gav 
i sin tur utrymme för diskriminering av judiska invandrare och flyktingar 
på myndighetsnivån. Det betyder dock inte att detta var någon ny politik.

Möjligheten att reglera invandringens och flyktingmottagningens 
omfattning och sammansättning gjordes genom riksdagens beslut att 
godkänna propositionen till 1927 års lag till ett av huvudsyftena med den 
svenska flyktingpolitiken och tillämpades av myndigheterna redan före 1937 
års utlänningslag. Myndigheterna gavs alltså friare tyglar i tillämpningen 
av den på politisk nivå utformade politiken.

Till skydd för arbetsmarknad eller folkras?

I propositionen till 1927 års lag nämns skyldigheten att ta hänsyn till 
arbetsförhållandena i landet som den viktigaste ändringen. Denna 
bestämmelse infördes för första gången i en kungörelse den 26 november 
1920. Med anledning av denna utarbetades tillämpningen att visering 
utfärdades med eller utan arbetstillstånd efter att yttrande inhämtats från 
Socialstyrelsen.67 Även andra länder hade, istället för visering, infört nya 
åtgärder för att skydda de inhemska arbetsmarknaderna och förbehålla 
landets bostäder åt de egna invånarna. Det var främst beslutet att upphäva 
viseringstvånget gentemot Tyskland som föranledde arbetstillståndets 
införande.68 Kravet på arbetstillstånd för utländska arbetstagare skrevs 

65 Hammar (1964), s. 361.
66 Hammar (1964), s. 361.
67 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 24.; Genom kungörelsen den 4 
september 1926 (SFS 1926:411), som gällde till och med 1927 års utgång, infördes 
istället kravet på ett särskilt arbetstillstånd för rätt att ta arbetsanställning.
68 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927.
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in och blev kvar även i 1937 års lag. Enligt propositionen, som författades 
av K. G. Westman, hade strävan under åren innan varit att upphäva 
viseringstvånget.69

Arbetstillstånden var dock inte enbart avsedda som skydd för den 
inhemska arbetsmarknaden. Även andra motiv är möjliga, vilket visats 
ovan i propositionens sammanfattning av utländsk lagstiftning. Där 
konstaterades att arbetstillstånd kunde vara ett medel att begränsa 
bosättningen av främlingar. Att begränsa tillträdet till den svenska 
arbetsmarknaden kunde alltså också vara ett sätt att skydda sig mot 
mindre önskad invandring. I likhet med Lindberg och Hammar menar 
jag att motiven för lagstiftningen inte alltid är separerbara utan delvis 
överlappande.70 Bakom motivet att skydda den inhemska arbetsmarknaden 
kan även andra motiv dölja sig. Mörkenstam menar att samtliga argument 
som användes i debatten kring immigrationslagstiftningen kretsade kring 
ett diskursivt nav med nationalistiskt tema.71

Det passviseringstvång som införts i utlandet till skydd mot ”icke 
önskvärd invandring” hade enligt propositionen både för- och nackdelar. 
Fördelarna var att kontrollen blev effektiv, tämligen heltäckande och kunde 
genomföras med enkla medel. Nackdelen ansågs vara att proceduren var till 
besvär för resenärer och hindrade det ”mellanfolkliga umgänget”.72 Sverige 
ansågs befinna sig i en period av relativt stor arbetslöshet och det sågs som 
en nödvändighet att förhindra större tillskott av utländsk arbetskraft, 
annat än då det fanns ett behov av särskilda specialister. Svenska affärsmän 
önskade hålla utländska konkurrenter borta och fackföreningarna strävade 
efter att begränsa eller utestänga den utländska arbetskraften. Det fanns i 
Sverige en föreställning om att de judiska flyktingarna ägnade sig åt sådana 
yrken som det i Sverige rådde arbetslöshet inom.73

69 Sverige hade vid tiden för propositionen avstått från att fordra visering för 
medborgare i Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Liechtenstein, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien och Tyskland.
70 Lindberg (1973), s. 48 f.
71 Mörkenstam (2006).
72 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 31.
73 Se t.ex. Sven Nordlund, ”The war is over – now you can go home! Jewish refugees 
and the Swedish Labour market in the shadow of the Holocaust” i David Ceserani 
& Paul Levine (red.), ”Bystanders” to the Holocaust. A Re-evalution (London 2002),  
s. 176.
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Följaktligen kom den svenska arbetarrörelsen trots sin inter-
nationalistiska solidaritetsideologi att medverka till att praktiskt genomföra 
invandringskontrollen.74

Motiveringen till behovet av lagstiftningen i propositionen år 1927 
avslutades med påståendet att de ”osäkra politiska förhållandena i 
vissa länder torde kunna föranleda invandring av en del ej önskvärda 
befolkningselement”. Det framhölls även att lagen borde göras provisorisk, 
eftersom den då skulle bli känd för utlänningarna som tänkt söka sig hit.

Hammar har visat att de främsta syftena med utlänningslagen 1927 
dels var att skydda den svenska arbetsmarknaden, så att den bevarades 
åt landets egen befolkning, dels att förhindra bosättning av ej önskvärda 
befolkningselement. Även ordnings- och säkerhetssynpunkter tillmättes 
avsevärd betydelse.75 Oppositionen mot lagförslaget beaktades i stort 
sett inte alls.76 Invandringskontrollen ansågs utgöra ett nödvändigt led i 
Sveriges politik till skydd för arbetstillfällen, bostäder och ”ras”.77

Den svenska idealiseringen av den egna befolkningen hängde nära 
samman med den negativa bilden av främlingen. Ett tydligt exempel är 
den svenska rasbiologiska forskningen som karaktäriserade judar och 
slaver som undermåliga folk, medan svenskarna hävdades vara ett ”rasfolk 
i biologisk mening”, sammansatt av ”goda raselement”.78 Arbetsmarknads-
protektionistiska, xenofobiska och antisemitiska argument blandades 
samman med rasföreställningar.79 Man bör ta i beaktande att just denna 
typ av rasföreställningar var implicita i den arbetsmarknads- liksom 
i den befolkningspolitiska kontexten då man studerar såväl handels-

74 Hammar (1964), s. 382.
75 Hammar (1964), s. 379–380.
76 Hammar (1964), s. 227 f.
77 Hammar (1964), s. 228.
78 Hammar (1964), s. 367; Mattias Tydén, Svensk antisemitism 1880–1930 (Uppsala 
1986) s. 21 f. Även tyskar, holländare och engelsmän accepterades som högre 
stående av rasbiologerna och blandning av olika folk ansågs försämra det bättre 
folkets rasegenskaper; för rasbegreppets betydelse i den nationella diskursen 
se Mörkenstam (2006). För ett exempel på tidig svensk akademisk rasbiologi se 
Herman Lundborg & John Runnström, The Swedish Nation in Word and Picture 
(Stockholm 1921).
79 Se förutom Hammar (1964) till exempel Håkan Blomqvist, Socialdemokrat och 
antisemit? Den dolda historien om Arthur Engberg (Stockholm 2001).
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organisationernas argument som den svenska flyktingpolitiken och 
främlingslagstiftningen i allmänhet. Liknande resonemang låg till grund för 
USA:s och andra länders ovilja att släppa in judiska flyktingar i landet och 
var som redan framhållits dessutom en viktig förutsättning för Förintelsen.80

De dubbla motiven

Motiven till reglerna beträffande arbets- och uppehållstillstånd är 
betydelsefulla för den politik som kom att föras gentemot de judiska 
flyktingar från Nazityskland och de ockuperade länderna som sökte sig 
till Sverige. Enligt förarbetena till den svenska främlingslagstiftningens 
betraktades arbetstillstånd, vilket har visats ovan, både som ett skydd för den 
inhemska arbetsmarknaden och som en möjlighet att begränsa invandringen. 
Motiven till uppehållstillstånd var däremot endast att hindra bosättning i 
landet av ”icke önskvärda” individer. Detta framgår som tidigare nämnts i 
 1927 års proposition, och uppfattades fortfarande av Utlänningssakkunniga 
år 1943 på detta sätt:

Gällande lagstiftning anvisar emellertid icke någon väg för en ur denna 
synpunkt verkställd uppdelning. Endast i den mån att icke-önskvärda 
element kunna förhindras att bosätta sig här i riket ha befolkningspolitiska 
synpunkter kommit till uttryck i utlänningslagen. Men bestämmelserna 
om utrensning av icke-önskvärda utlänningar torde icke vara tillräckliga 
för uppnåendet av syftet att verkställa en önskvärd uppdelning av hela 
flyktingklientelet. Flertalet av den del av flyktingarna, som tillhöra den 
mindre värdefulla delen, kunna dock icke i lagens mening betecknas 
som icke-önskvärda. Därtill kommer att just en sådan rubricering av en 
utlänning kan medföra svårigheter för honom att resa till ett annat land. 
Det är att förvänta, att andra länder ha samma önskan att försäkra sig om 
det bästa materialet bland utlänningarna och därför avvisa sådana, som av 
annat land uttryckligen förklarats vara icke-önskvärda.81

Att judiska flyktingar oftare än andra räknades just till dessa icke-
önskvärda visar också Socialstyrelsens praktik i uppehållstillståndsärenden. 
Enligt Utlänningssakkunniga 1943 brukade uppehållstillstånd i regel 
beviljas om ”han kan ange något skäl därför och icke visat sig vara icke-

80 Feingold (1995), s. 61–63.
81 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol 4, ”Några synpunkter på flyktingfrågan”, 
4/1 1944.
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önskvärd”.82 Denna beskrivning är dock falsk, vilket Kvist Geverts visat. 
Judars ansökningar om uppehållstillstånd beviljades inte regelmässigt; det 
förhöll sig tvärtom – judarna diskriminerades systematiskt.83

Justitiedepartementets chef lutade sig i sin argumentation för 
införandet av uppehållstillstånd i Sverige mot sin beskrivning av utländsk 
lagstiftning i förarbetena till 1927 års lag. Syftena med uppehållstillstånden 
i utlandet var, menade han, att förhindra bosättning av ”ur ordnings- 
och säkerhetssynpunkt mindre önskvärda befolkningselement” samt av 
”främmande befolkningselement, som i rashänseende skilja sig från det 
egna landets invånare”.84 Vad gäller ordnings- och säkerhetsaspekterna 
såg departementschefen samma motiv för Sverige ”som man kunde se i 
utlandet” och argumenterade för att införa ett system som gav myndig-
heterna rätt att ”förvägra utlänning rätt att uppehålla sig i landet”. 
Bostadsförhållandena i Sverige ansågs visserligen ha genomgått en 
förbättring men borde enligt propositionen ändå tas med i beräkningen. 
Viktigare var enligt propositionen 1927 den så kallade rasaspekten:

otvivelaktigt kan en bosättning i mer betydande omfattning här i landet av 
invandrare, tillhörande folkslag, som äro oss till rasen mycket skilda, lända 
oss skada. Härvid må särskilt beaktas, att man med hänsyn till praxis 
vid behandling av ansökningar om medborgarrätt måste räkna med att 
utlänning, som under visst antal år stadigvarande uppehållit sig härstädes, 
blir, därest han så önskar och anledning till anmärkning mot honom ej 
föreligger, upptagen till svensk medborgare.85

Även en promemoria med rubriken ”Några synpunkter rörande den svenska 
främlingslagstiftningen och invandringen av tyska politiska emigranter” 
är intressant i sammanhanget. Promemorian är odaterad men av vad som 
hävdas i den framgår att den är författad mellan 1933 och 1938 – sannolikt 
av en tjänsteman på Socialstyrelsen. Att dokumentet återfinns bland 1943 
års Utlänningssakkunnigas sammanfattningar och promemorior visar att 
den ”fara” som skulle undvikas fortfarande ansågs hota.

82 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 4, ”Några synpunkter på flyktingfrågan”, 
4/1 1944.
83 Kvist Geverts (2008), s. 260–272.
84 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 41.
85 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 41.
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För vistelse i riket utöver tre månader måste utlänningen inneha 
uppehållstillstånd. Stadgandet om dylikt tillstånd syftar icke blott till att  
utsovra för säkerhet och allmän ordning farliga utlänningar – utan till att 
skilja ifrån även andra element. Det rör sig härvidlag bl.a. om utlänningar, 
vilka på grund av specifika personliga egenskaper icke äro önskvärda (t.ex. 
psykiskt undermåliga i affärer karaktärslösa o.d.), vilka icke här ha tryggad 
ekonomisk existens (sannolika fattigvårdsfall) eller – vilket ganska starkt 
betonas i propositionen – äro svenskarna i rashänseende väsentligt olika.86

”Faran” bestod i att rasfrämmande kunde bosätta sig och i värsta fall bli 
svenska medborgare. Att undvika detta var också vad den schweiziska 
flyktingpolitiken syftade till. Gav man utlänningar av främmande ”raser” 
uppehållstillstånd riskerade man att dessa så småningom blev schweiziska 
medborgare. Att dessa tankar präglade den svenska lagstiftningen är också 
tydligt då Utlänningssakkunniga år 1943 diskuterar ett införande av det 
schweiziska så kallade Toleranzbewilligung, som inte regelmässigt ledde 
till att utlänningen fick möjlighet till naturalisering efter viss tid. Denna 
typ av begränsat uppehållstillstånd kunde i Schweiz beviljas i ”särskilda  
fall för andra utlänningar som icke anses förtjäna vistelsetillstånd”.87 
Toleranzbewilligung utfärdades på viss tid, men kunde när som helst 
återkallas. Utlänningssakkunniga 1943 menade att det fanns:

en hel del utlänningar, de där icke under normala förhållanden bort erhålla 
inrese- eller uppehållsvisering, men som vi nu av olika skäl – humanitära, 
folkrättsliga, transporttekniska – icke kunna eller böra förpassa ur landet, 
utan vilka vi i själva verket äro så illa tvungna låta tillsvidare bliva kvar i 
riket i avbidan på lämplig utresemöjlighet. Det är här huvudsakligen fråga 
om personer, tillhörande följande kategorier:

Politiska och andra flyktingar,
Judar med transitoklausul,
Desertörer,
Förrymda krigsfångar,
Värnpliktsvägrare,
Illegalt inresta överhuvud,
Avvisade, förpassade och utvisade, beträffande vilka besluten på grund 
av förefintligheten av hemlandsklausul eller av andra skäl ej kunnat 
verkställas.88

86 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1. ”Några synpunkter rörande den svenska 
främlingslagstiftningen och invandringen av tyska politiska emigranter.”
87 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”P.M. ang. införande i den svenska 
utlänningslagstiftningen av institutet ’tolerans’”, 3/11 1942. För en jämförande 
diskussion av svensk och schweizisk främlingslagstiftning och politik i allmänhet 
se Kvist Geverts (2008), s. 262–278.
88 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”P.M. ang. införande i den svenska utlännings-
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Promemorian hänvisar till den schweiziska behandlingen av liknande 
”problem” där man infört en ny form av uppehållstillstånd. Detta tillstånd 
kunde även beviljas personer utan erforderlig legitimation, där passets 
giltighetstid utlöpt eller dess status ändrats i hemlandet och för:

personer, som innehar formellt giltigt pass, beträffande vilket säkerhet ej 
föreligger, att detsamma vid giltighetstidens utgång kommer att förlängas 
resp. ersättas av nytt pass. Vistelsetillstånd i form av ”Toleranz” utfärdas 
för politiska och andra flyktingar, personer som frånkänts medborgarskap 
i hemlandet, desertörer, värnpliktsvägrare, m.fl. dylika ävensom i särskilda 
fall för andra utlänningar som icke anses förtjäna vistelsetillstånd.89

Utländska personer vars närvaro i Schweiz ”tolererades”, tvingades vanligen 
att ställa borgen eller annan säkerhet som garanti ”för uppfyllande av 
de anspråk, som det allmänna må ställa på honom”. Sådana krav var 
erläggande av skatter, uppfyllande av särskilda villkor, vidareresa med 
mera:

Ur praktiska och psykologiska synpunkter synas starka skäl tala för ett 
införande i Sverige av någon anordning motsvarande den schweiziska 
”Toleransbewilligung”. [...] Ang. vad det ska kallas i Sverige – Jag har icke 
kommit på något bättre än ”vistelsemedgivande” och vill i fortsättningen 
använda detta ord. Måhända kan någon finna på en bättre term.90

Utlänningssakkunniga 1943 såg en ”fara” med att icke-önskade som gavs 
uppehållstillstånd kunde bli svenska medborgare. En lösning på problemet 
ansågs kunna vara att införa bestämmelser så att tiden, ”varunder utlänning 
med stöd därav funnits i riket, icke uti ärenden om upptagande till 
svenska medborgare räknas såsom tid för hemvist i medborgarskapslagens 
mening.”91

Några arbetsmarknadsmotiv för krav på uppehållstillstånd nämns inte i 
förarbetena och tillkommer inte efter 1927, då man vid uppehållstillståndets 
införande förklarade i propositionen att ”ändamålet med uppehållstillstånd 
endast är att förhindra bosättning här i riket av utlänningar, som ej äro 

lagstiftningen av institutet ’tolerans’”, 3/11 1942.
89 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”P.M. ang. införande i den svenska utlännings-
lagstiftningen av institutet ’tolerans’”, 3/11 1942.
90 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”P.M. ang. införande i den svenska utlännings-
lagstiftningen av institutet ’tolerans’”, 3/11 1942.
91 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”P.M. ang. införande i den svenska utlännings-
lagstiftningen av institutet ’tolerans’”, 3/11 1942.
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önskvärda”.92 Därför skulle uppehållstillstånd bara gälla dem som vistas 
längre i landet än tre månader. Uppehållstillståndet var alltså avsett just 
att förhindra bosättning. Även detta bör ses mot bakgrund av den tidigare 
anförda föreställningen om en fara med att låta utlänningar av främmande 
”ras” bosätta sig i Sverige och så småningom bli medborgare. Resenärer och 
besökare stannade ju i allmänhet inte längre än tre månader.93

Tillämpningsbestämmelserna avseende uppehållstillstånd skulle 
även gälla uppehållsvisering som utfärdades av Utrikesdepartementet.94 
Detta betyder att om ”rasaspekten” inte var bortrensad ur lagstiftningen 
1937 var den fortfarande motivet bakom uppehållsviseringarna. Dessa 
meddelades av de konsulära tjänstemännen på de svenska beskickningarna 
i viseringspliktiga länder (vilket gällde alla länder efter 1939). Ännu 1945 
uppfattades det som att 1927 års motiv gällde för viseringar liksom för 
uppehålls- och arbetstillstånd. Samma beskrivning används nämligen 
både i 1945 års utredning och i den så kallade Sandlerkommisionens 
betänkanden som konstaterade att ”huvudgrundreglerna för de nya 
bestämmelserna infördes följande år i den då utfärdade lagen av den 2 
augusti 1927 och överfördes sedermera, efter vissa justeringar i fråga om 
ärendenas handläggning, till 1937 års lag.” Att rasbestämmelserna skulle ha 
rensats ut nämns ingenstans.95

Ändringarna från 1927 års lag till 1937 års lag ansågs huvudsakligen ha 
att göra med handläggningen, centraliseringen till Socialstyrelsen samt 
inrättandet av utlänningsbyrån och Utlänningsnämnden. Ytterligare ett 
argument för att motiven för 1927 års lag fortsatte att gälla ger Kvist Geverts 
undersökning av hur myndigheterna tillämpade lagstiftningen, vilken visar 
att man fortsatte att betrakta judar som mindre önskade, åtminstone fram 
till oktober 1943, då de danska judarna förklarades välkomna.96

92 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 42.
93 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 42.; Även Hammar menar att 
uppehållstillståndet främst syftade till att hindra de utlänningar som var ”mindre 
önskvärda” ur ordnings och säkerhetssynpunkt och ”rashänseende” att slå sig ned i 
landet. Se Hammar (1964), s. 212.
94 SOU 1945:1, s. 15.
95 SOU 1945:1, s. 16 f.
96 Kvist Geverts (2008), s. 264.
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Arbetsmarknadsskäl borde rimligtvis kunna borträknas som motiv 
till att personer vägrades uppehållstillstånd. Den invandring som ansågs 
hota den svenska arbetsmarknaden stoppades ju med arbetstillståndet. 
Syftet med uppehållstillståndsförfarandet var att kunna förvägra icke 
önskvärda befolkningselement just detta tillstånd och därmed förhindra 
deras bosättning i Sverige. Borträknat dem som enligt lagen skulle avvisas 
redan vid gränsen återstår i huvudsak bara två kategorier: 1) Personer som 
betraktades som farliga ur säkerhets- och ordningsaspekten och 2) personer 
som ansågs ur ”rashänseende” främmande, till vilka judar ansågs höra.97

I propositionen till 1937 års utlänningslag sägs att kapitlet som 
behandlar uppehållstillstånd med vissa undantag bygger på motsvarande 
kapitel i utlänningslagen 1927. I propositionen 1937 meddelas även att 
lagen ”i huvudsakliga delar till sina principer bör lämnas oförändrad” från 
föregående lag.98  Att motiv för lagen i allmänhet, eller uppehållstillstånd 
i synnerhet, skulle ha tillkommit eller ändrats nämns inte. Tvärtom 
konstateras att den tidigare lagen fyllt sin uppgift väl. Eftersom de 
grundläggande principerna inte ändras från 1927 till 1937 och det inte 
heller införs några nya syftesformuleringar borde rimligen de gamla syftes-
formuleringarna ha gällt även i 1937 års lag.99

Motivet för uppehållstillståndet kom alltså att under hela perioden 1933–
1945 vara möjligheten att hindra mindre önskvärda personer, ”rasmässigt 
främmande” och personer som äventyrade landets ordning och säkerhet, 
att slå sig ner i Sverige. ”Rasmotivet” hade alltså inte helt rensats bort ur 
lagen vilket tidigare forskning hävdat. Detta förhållande får rimligtvis 
konsekvenser för hur svensk flyktingpolitik under perioden bör tolkas.

97 Denna ordning var ett avsteg från tidigare gällande lagstiftning enligt vilken 
”endast förbrytare, samhällsparasiter, och försörjningsodugliga” skulle ”utestängas 
eller avlägsnas” från landet. Se Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 130 f.
98 Kungl. Majt:s proposition nr 269, 1937, s. 47.
99 Även uppehållsviseringen som utfärdades av Utrikesdepartementet för viserings-
skyldiga länder skulle, enligt den så kallade tillämpningslagen, utfärdas på samma 
grunder som uppehållstillstånd.
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”Judefrågan” i den immigrationspolitiska debatten

Hammar har visat att motiven till den svenska främlingspolitiken mellan 
1900 till 1932 i huvudsak var xenofobi och antisemitism, föreställningar om 
den svenska rasens renhet, rädslan för utländsk konkurrens, föreställningar 
om en hotande massinvandring samt uppfattningen att invandringen 
skulle utgöra ett hot mot ordning och säkerhet.100 Lindberg gör en 
liknande kategorisering av motiven till den ”negativa svenska synen på 
främlingar”.101 Vad Lindberg till skillnad från Hammar däremot inte visar 
är att motiven till politiken också var motiven till lagstiftningen. Hos tidigare 
forskning ryms en skillnad i uppfattning om vilken nivå flyktingpolitiken 
befann sig på. Det Hammar i sin forskning behandlar som politik är 
förutom lagstiftning, även opinionsbildning och politisk debatt. Lindberg 
och senare flyktingforskare med honom, vilka behandlat perioden efter 
1932, menar att politiken blir till på myndigheternas tillämpningsnivå. 
Detta trots att tillämpningen inte avviker från vad som förespråkas på den 
politiska nivån.

Idéhistorikern Henrik Bachner har visat att den antisemitiska 
föreställningen att det skulle ha förelegat en ”judefråga”, det vill säga ett 
problem med en judisk befolkning, just på grund av att den var judisk, 
var utbredd i Sverige.102 Jag vill med honom hävda att så var fallet bland 
politiker och tjänstemän som ansvarade för flyktingpolitikens utformning, 
inte minst genom lagstiftningen. Så här beskriver ”förtroligen” envoyén på 
den svenska beskickningen i Warszawa, från 1938 kabinettssekreteraren på 
UD, Erik Boheman, 1936 den polska ”judefrågan” för Per Albin Hansson, 
då tillförordnad chef för Utrikesdepartementet:

Vad angår den judiska emigrationen är denna, såsom från denna 
beskicknings sida förut understrukits, ett livsvillkor för att icke den 
judiska befolkningens ställning i Polen mycket snart skall bliva fullkomligt 
outhärdlig. Det är uppenbart, att Palestina icke kan räcka till såsom 
immigrationsland för judarna från Polen. Andra bosättningsplatser 
måste utfinnas, om problemet skall kunna lösas. En ökad judisk  

100 Hammar (1964), s 363–380.
101 Lindberg (1973), s. 38.
102 Henrik Bachner, Judefrågan. Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige 
(Stockholm 2009).
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emigration är nödvändig för Polens befolkning därför att en proletariserad 
judebefolkning för Polen måste utgöra ett ständigt oroselement och 
en utomordentligt fruktbar jordmån för kommunismen. Historiska 
traditioner och den polska judiska befolkningens envisa fasthållande vid 
en förlegad religionsutövning i stelnade former göra att någon som helst 
assimilering i Polen av den judiska befolkningen är helt utesluten. Frånsett 
bristen på utkomstmöjligheter för den judiska befolkningen i Polen utgör 
emigrationen för de polska judarna den enda möjligheten att komma ur en  
ghetto-existens som i hemskhet torde sakna sin likhet i den övriga 
världen. Även om Polen skulle gå en lysande ekonomisk framtid 
till mötes, skulle flertalet polska judar aldrig kunna höja sig till en 
människovärdig existens. Här fordras en fullständig omplantering.103

Boheman, som själv hade judisk bakgrund, var politiskt liberal och blev 
senare känd som en ivrig antinazist.104 Trots detta uppfattade han den 
judiska befolkningen i Polen som ett problem, just för att de var judar. 
I Warszawa var Boheman förtrolig vän med landets utrikesminister Jósef 
Beck och deltog i flera jakter ordnade av den polske presidenten, varav en 
till-sammans med Hermann Göring.105 Bohemans uppfattning i den polska 
”judefrågan” skulle kunna uppfattas som influerad av hur man i Polen såg 
på frågan, men föreställningen var även vida spridd bland ledande svenska 
politiker och tjänstemän.106 Bohemans P.M. till Hansson hamnade av 
okänd anledning bland materialet för 1936 års utredning inför revisionen av 
utlänningslagen. I 1943 års Utlänningssakkunnigas motsvarande material 
återfinns också ett osignerat protokoll från en ”Diskussion den 9/12 1938 
inför vissa socialdemokratiska organisationer om judefrågan”:

Publiken (fulltalig) bestod till 1/3 av judar, 1/3 äldre damer, 1/3 andra, 
däribland Sigfrid Hansson, Bergström, Thulin och en del tjänstemän i 
socialstyrelsen.107

103 RA, Sakkunniga ang revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här 
i riket vistas, vol. 2, ”Polens krav på kolonier och kolonisationsområden”, Erik 
Boheman ”förtroligt” till Per Albin Hansson, 12 september 1936.
104 Sverker Oredsson ”Erik Boheman” i Gunnar Artéus och Leif Leifland (red.), 
Svenska Diplomatprofiler (Stockholm 2001), s. 185.
105 Oredsson (2001), s. 176 f.
106 Antisemitiska attityder och uttalanden var vanliga bland tjänstemän på UD 
under 1930-talet. Svenska diplomater rapporterade till Stockholm om Europas 
”judeproblem” och visade förståelse för anti-judiska stämningar som de ansåg vara 
grundade i att judarna själva utgjorde problemets kärna. Se Levine (1996), s. 99.
107 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”Diskussion den 9/12 1938 inför vissa social-
demokratiska organisationer om judefrågan”.
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Utlänningsbyråns chef Kurt Bergström inledde med en redogörelse för 
Socialstyrelsens politik, som han ansåg sträckt sig så långt i välvilja mot 
flyktingarna som det över huvud taget varit möjligt eftersom ”härvarande 
judar” fick ta hit sina föräldrar. Efter Bergström uttalade ”ombudsman 
Granath o socialdemokratiska flyktingkommittén”, enligt protokollet, 
”sitt fulla förtroende till Socialstyrelsen och godkände dess politik. Ansåg 
också att vi gjorde vad vi kunde. Sverige kan ej ensamt lösa problemet”. 
Även högerpartiets representant, Sydsvenska Dagbladets redaktör och den 
före detta ecklesiastikministern Claes Lindskog, förklarade sig vara nöjd 
med Socialstyrelsens politik och sade att Högern inte var judefientlig, men 
tillade att han inte ville ha en judefråga i Sverige:

Det förefanns redan en antisemitism här i landet som vore mer utbredd 
än man i allmänhet tror. De som förstörde saken för flyktingarna vore de 
ideella organisationer som arbetade till deras förmån. De retade upp folk 
genom sina krav.108

Folkpartisten, folkhögskolerektorn och flyktingvännen Gillis Hammar 
menade däremot att Socialstyrelsens politik var omänsklig och att Sverige:

kunna utan olägenhet ta emot 10.000 judar. Holland och andra länder 
hade tagit emot ännu fler. Vi får ej någon judefråga om vi i stället för 
1/10 % få 1/2 % judar i landet. Judarna borde få platser som hembiträden  
och jordbruksarbetare. För att de ej skulle övergå till andra yrken kunde  
sättas som villkor att de minst 3 år skulle arbeta i förstnämnda yrken. 
En utväg vore att anordna ”vackra koncentrationsläger” i stil med A.K.-
förläggningarna för dem.109

Sigfrid Hansson påstod i sin replik att Hammar var en:

egenrättfärdig demagog utan idealitet. Om han vore politisk eller opolitisk 
vore svårt att säga. Han ville bara komma dem till livs som hade en annan 
uppfattning samt misskreditera socialstyrelsen och arbetarorganisationerna. 
De sista voro de enda som verkligen gjort något för flyktingarna. Hammar 
m.fl. bara pratade.

Tog man in judar som hembiträden och jordbruksarbetare stannade de ej 
i dessa yrken. Detta hade socialstyrelsen erfarenhet av. En flicka hade till  

108 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”Diskussion den 9/12 1938 inför vissa social-
demokratiska organisationer om judefrågan”.
109 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”Diskussion den 9/12 1938 inför vissa 
socialdemokratiska organisationer om judefrågan”. Om Gillis Hammar, se Tomas 
Hammars bidrag i föreliggande volym.
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exempel fått komma in som hembiträde men 2 månader senare velat ta 
plats som dansös. Man kunde ej tvinga sådana personer att tre år arbeta 
som hembiträde. Det vore att göra dem livegna. Ingen ville för resten 
ha dem då de ej passade för yrket och så fick staten sörja för dem.110

Även utrikesrådet och chefen för Utrikesdepartementets juridiska 
avdelning Gösta Engzell ger i ett brev till justitieminister K. G. Westman 
1939 uttryck för att han ansåg att de judiska flyktingarna tillhörde en egen 
kategori, som var problematisk just för att de var judar:

Frånsett ett relativt mindre antal rent politiska flyktingar från Tyskland 
och Österrike har i synnerhet efter sista tidens händelser i dessa länder 
den alldeles övervägande delen flyktingar bestått av icke-arier. Detta har 
helt naturligt bidragit till den försiktighet som trots de visade siffrorna 
iakttagits vid beviljande av tillstånd. Man har sålunda sökt att i huvudsak 
begränsa tillstånden till att avse närmare släktingar (föräldrar, eventuellt 
syskon) till svenskar eller i särskilt ömmande fall till härstädes godkända 
och sedan länge stadigvarande bosatta flyktingar. Avsteg härifrån hava 
gjorts, då särskilda skäl talat för bifall. 111

Engzell menade att några principer just för hur judiska flyktingars 
immigrationsärenden skulle behandlas inte officiellt var fastslagna, men att 
man såg som sin uppgift att begränsa den ”icke-ariska” invandringen är 
här uppenbart.

Vad gäller den svenska regeringens synpunkter på flyktingfrågan för det 
första halvåret 1939 vågar Engzell, ”utöver det anförda, icke säga mycket 
i brist på närmare informationer. Troligen komma problemen att under 
olika aspekter rullas upp vid årets riksdag; de beröras antagligen redan i 
onsdagens remissdebatt.”112

Den danska regeringen har frågat om den svenska regeringen ville vara med 
om ett initiativ till de större staterna, som gick ut på att man förklarade sig 
beredd hjälpa till med finansieringen, om land ställdes till förfogande för 
judeemigrationen. Härtill har svarats, att Sverige fortfarande vidhåller sin  
i Evian deklarerade ståndpunkt, att frågan bör lösas genom internationellt  

110 RA, Utlänningssakkunniga 1943, ”Diskussion den 9/12 1938 inför vissa 
socialdemokratiska organisationer om judefrågan”.
111 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1, ”Delgives Herr Statsrådet K. G. 
Westman”, Gösta Engzell, 17 januari 1939.
112 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1, ”Delgives Herr Statsrådet K. G. 
Westman”, Gösta Engzell, 17 januari 1939.
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samarbete och att de berörda staterna böra i mån av intresse av saken bidraga 
ekonomiskt till vissa pågående underhandlingar (Schacht – Rublee) det icke 
syntes regeringen lämpligt, att de mindre staterna nu toge initiativ i frågan.113

Det förefaller som att utrikesrådet Engzell inte ansåg att ”judeemigrationen” 
hörde till de områden som skulle prioriteras av Sverige.

Kritik av immigrationslagstiftningen och politiken

Justitierådet Nils Alexandersson, som var den som framförde den 
hårdaste kritiken mot lagförslaget 1927, menade redan då, vilket de 
andra i lagrådet i huvudsak instämde i, att den genom lagförslaget 
påstått förbättrade rättsäkerheten för utlänningar var illusorisk då den 
”i stort sett skulle innefatta en fullmakt för ett ämbetsverk att med 
uppehålls- och arbetstillstånd förfara efter vad allmänna nyttighets-
synpunkter anses kräva”.114 Alexandersson vände sig mot utrymmet för 
godtyckliga bedömningar då ansvaret för flyktingärenden centraliserades 
hos Socialstyrelsen samt att styrelsens beslut inte kunde överklagas. Han 
menade också att lagförslaget permanentade bestämmelser, som genom 
kompletterande kungörelser reglerat onormala förhållanden, och på detta 
vis gjorde ett system avsett att hantera extraordinära förhållanden till det 
normala.

Trots detta menade Alexandersson att en omständighet ”som långt 
framför andra tilldrager sig uppmärksamheten, nämligen Förenta staternas 
nya restriktiva immigrationspolitik och därav följande omflyttnings-
tendenser inom Europas folk” måste tillmätas en så ”avsevärd betydelse 
för vårt lands arbets- och invandringsförhållanden; i all synnerhet inte då 
den inträdda situationen svårligen kan antagas bliva av en snart övergående 
karaktär”, att han inte ansåg sig kunna avstyrka att förslaget lades till 
grund för lagstiftning.115

Det Alexandersson främst vände sig mot var myndigheternas ökade 

113 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1, ”Delgives Herr Statsrådet K. G. 
Westman”, Gösta Engzell, 17 januari 1939. Avskrift. 
114 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 124.
115 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 140.
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inflytande i den framväxande moderna staten på bekostnad av rätts-
samhället och rättssubjektets möjligheter att föra klagan. Han menade att 
1914 års lag, innan den kompletterades med de kungörelser som tillkom 
efter ”abnorma” förhållanden, ”framstår som härrörande från ett förgånget 
högre kulturskede. I vad utlänningars ställning här i riket angår, har 
rättsstaten efterträtts av den sociala välfärds- och polisstaten.”116

Revision av gällande lag?

1927 års utlänningslag förlängdes 1932, utan opposition och med mycket 
få ändringar, till att gälla ytterligare fem år, det vill säga till 1937. Lagen 
ansågs ha fungerat tillfredställande och man menade att den mindre än 
någonsin kunde undvaras. Giltighetstiden var fortfarande begränsad till 
fem år eftersom man fortfarande gärna bekände sig till den fria samfärdseln 
som ideal, men detta ideal ansågs allt mer fjärran, då arbetslösheten steg 
liksom senare då förföljda människor försökte fly från Hitlers Tyskland. 
1927 års utlänningslag blev, som Hammar konstaterar, grundval för den 
svenska invandringspolitiken under en kritisk period.117

Lindberg framhåller att det är viktigt att notera att tjugotalets 
argument och attityder i utlänningsfrågor tillkom i en period utan något 
”flyktingproblem” att ta hänsyn till och att judeförföljelserna som följde 
efter Hitlers maktövertagande innebar en förändring i argumenteringen i 
invandrarfrågan. Till den befintliga främlingspolitiken kom nu humanitära 
och politiska synpunkter; de explicit främlingsfientliga och antisemitiska 
argumenten kunde därför inte längre vädras i offentligheten lika öppet 
eftersom den tyska nazismens övergrepp väckte negativa reaktioner.118 
Mörkenstam menar emellertid att den nationalistiska retoriken istället 
institutionaliserades och blev implicit i den demokratiska retoriken.119 Jag vill 
påstå att Mörkenstams tolkning är rimligast då inga större ändringar gjordes 
i lagstiftningen samtidigt som rasaspekten blev mindre (officiellt) uttalad.

116 Kungl. Maj:ts proposition nr 198, 1927, s. 123–124. Se även Mörkenstam (2006), 
s. 306.
117 Hammar (1964), s. 227.
118 Lindberg (1973), s. 38.
119 Mörkenstam (2006).
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Vid 1936 års riksdag väcktes ett flertal motioner rörande 
utlänningslagstiftningen, bland andra en som krävde ”biologisk 
invandringskontroll, som skulle tillåta endast med svenskar i nationalitets-
hänseende närstående invandrare att inkomma i riket”.120 Andra lag-
utskottet ansåg emellertid inte att behovet av kontroll var så stort att ett 
allmänt viseringstvång borde införas. Utskottet ansåg även att en biologisk 
invandringskontroll var förenat med sådana tekniska svårigheter att den 
icke kunde tillstyrkas.121

Den första större debatten kring utlänningslagstiftningen kom, enligt 
Lindberg, först 1937 i och med att den äldre lagstiftningen skulle omprövas. 
Lindberg konstaterar att ett av de största problemen som diskuterades var om 
de judiska flyktingarna skulle anses som politiska flyktingar ”i begreppets 
egentliga mening eller ej”. Vidare framhåller han att förespråkarna för 
en restriktiv flyktingpolitik framförde inte bara arbetsmarknadsmässiga 
och befolkningspolitiska argument utan även argument baserade på 
farhågor för att de judiska flyktingarna ”kunde uppfattas som främmande 
raselement med de komplikationer det kunde innebära”. Samtidigt fanns 
det ledande socialdemokrater och liberaler som hävdade att Sverige 
hade en humanitär uppgift att fylla gentemot förföljda och nödställda 
människor, och som talade mot en restriktiv linje mot flyktingarna.122 
Ingen har dock undersökt om denna debatt ledde till några förändringar 
på lagstiftningsnivån, utan det brukar hävdas att flyktingpolitiken kom att 
utformas på tillämpningsnivån genom myndighetsbeslut.123 Dessa beslut 
togs dock, vilket tidigare framhållits, utifrån en normerande lagstiftning124 
enligt vilken ”rasaspekten” fortfarande skulle beaktas.

Ännu ett argument för att politiken främst utformades på politisk 
nivå, och som också ger en fingervisning om hur politikerna ansåg 
att lagstiftningen skulle tolkas i fråga om judiska flyktingar, är att då 
meningsskiljaktigheter mellan tjänstemän på Socialstyrelsen och Utrikes- 

120 Motion nr 603, AK. Se även SOU 1936:53, s. 10. 
121 Kungl. Maj:ts proposition nr 269, 1937, s. 22 f.
122 Lindberg (1973), s. 8.
123 Lindberg (1973), passim.
124 Mörkenstam (2006).
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departementet uppstod 1941, vände sig kontrahenterna till politikerna för 
besked:

Meningsutbyten hade ofta ägt rum mellan departementet och 
socialstyrelsen i fråga om reglerna för beviljandet av inreseviseringar för 
judar, och det hade funnits särskild orsak därtill, när departementet och 
socialstyrelsen i något ärende intagit olika ståndpunkter. Sålunda hade 
med anledning av att departementet under en viss tidsrymd i ett antal 
fall frångått socialstyrelsens yttrande generaldirektören Höjer tagit upp 
fallen direkt med utrikesministern Günther, vilket föranlett en förnyad 
genomgång av dessa ärenden inom departementet.125

Resultatet av överläggningarna blev att man enades om att fortsätta på 
Utrikesdepartementets restriktiva linje.126 Utlänningslagen kom att gälla 
under hela kriget, men då den inte ansågs tillräckligt effektiv i sitt syfte att 
hindra de ”judiska emigranterna från Mellaneuropa” som man befarade 
skulle ”söka sig till vårt land” från att komma till Sverige gjordes vissa 
tillägg. Avvisningsreglerna ansågs icke tillräckliga att reglera en sådan 
invandring.127

För att hindra den befarade invandringen av mellaneuropeiska judar 
hade den så kallade septemberkungörelsen tillkommit. Den stadgade att 
den som kom till landet utan visering eller uppehålls- eller arbetstillstånd, 
eller där det fanns skäl att misstänka att vederbörande lämnat sitt land för 
att inte återvända dit, kunde stoppas vid gränsen. Detta innebar att man 
kunde neka judar att komma in i landet redan vid gränsen eftersom de 
inte hade rätt att återvända till Nazityskland.128 Kungörelsen bekräftades 
åter den 1 november 1940 av representanter för samlingsregeringen i konselj 
och är undertecknad av ”Statsministern Hansson, ministern för utrikes 
ärendena Günther, statsråden Pehrsson-Brahmstorp, Wigforss, Sköld, 
Eriksson, Bergquist, Bagge, Andersson, Domö, Rosander”. Innehållet i 
septemberkungörelsen upprepades då och kompletterades med ett tillägg 
om att desertörer från den tyska krigsmakten skulle återsändas.129      

125 SOU 1946:36, s. 322 f.
126 SOU 1946:36, s. 323.
127 SOU 1945:1, s. 49.
128 Kvist Geverts (2008), s. 76–79.
129 RA, Socialdepartementet. Hemliga arkivet, A 1:2, 1940, Femtioårsprotokollet 
nr 44. Protokoll över socialärenden, hållet inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet 
å Stockholms slott den 1 november 1940.  
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Tidigare forskning har ofta dragit slutsatsen att lagstiftningen inte 
detaljreglerade flyktingpolitiken. Det är riktigt att ett stort utrymme 
lämnades för myndigheterna att skapa en egen policy; detta påpekades i 
propositionen redan 1927, inte minst i Alexanderssons kommentarer, men 
lagstiftningen gav inte de administrativa myndigheterna mer utrymme 
att själva föra en flyktingpolitik än före 1937. Tvärtom. Utfärdandet av 
septemberkungörelsen låg i linje med tidigare och fortfarande gällande 
lagstiftnings motiv och syften då viseringen redan tidigare varit avsedd 
som ett instrument att hindra oönskade att komma in i landet. Det 
är därför mindre sannolikt att den svenska flyktingpolitiken kom till 
genom myndigheternas viserings- och tillståndshantering efter 1937, 
då myndigheterna snarast verkar ha handlat i enlighet med tidigare 
tillämpning, gällande lag, rättspraxis och rådande normer.

Tidigare forskning har inte övertygande kunnat påvisa något 
kontinuitetsbrott i den flyktingpolitiska tillämpningen före 1942, då 
tjänstemän på Utrikesdepartementet aktivt började arbeta för att rädda judar 
undan Förintelsen.130 Paul A. Levine har förklarat detta med att tjänste- 
männen blivit medvetna om Förintelsen samt att den svenska opinionen 
vänt då nyheten om de norska judarnas deportation och öde nådde 
Sverige.131 Kvist Geverts visar dock att myndigheterna fortsatte att sär-
redovisa judiska flyktingar i sin statistik internt, och hon sätter frågetecken 
för uppfattningen att det skedde ett kontinuitetsbrott i vissa avseenden.132

Lagstiftningen var utformad för att ge myndigheterna stort spelrum. 
Men de normerande principerna var politiska och utfärdades på en nivå 
ovanför dessa. Att myndigheterna faktiskt handlade i enlighet med 
lagstiftningens motiv gör det svårt att argumentera för att politiken 
utvecklades på myndighetsnivå. En anledning till att tidigare forskning 
inte uppmärksammat att huvudmotiven från 1927 års lagstiftning 
fortfarande gällde kan eventuellt vara att man inte längre kunde vädra 
antisemitiska uppfattningar öppet, mot bakgrund av de negativa reaktioner 

130 Lindberg (1973) framhåller visserligen att de nazistiska judeförföljelserna 
gjorde att humanitetsaspekten betonades, men inget tyder på att denna verkligen 
efterlevdes.
131 Levine (1996).
132 Kvist Geverts (2008).
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som de nazistiska judeförföljelserna väckte i opinionen. Det var sannolikt 
av samma anledning som myndigheterna använde ett kodspråk när man 
utåt talade om judar.133

Angående ”politisk flykting” och asylrätten

I lagstiftningen och utlänningskontrollen tas särskild hänsyn till ”de 
politiska flyktingarna”. Principen har varit att personer som riskerar straff 
på grund av verksamhet som räknades som politiska brott inte skulle 
sändas åter till det land där det politiska ”brottet” begåtts. De skulle istället 
kunna söka asyl. Politisk asylrätt innebar en rätt för staten att ge asyl, men 
däremot inte en rättighet för den enskilda flyktingen att få sådan.134 Judar 
som flydde på grund av raslagarna och förföljelserna i Tyskland kunde inte, 
endast på grund av detta, åberopa politisk asyl i Sverige.

I 1937 års lag vidgades emellertid begreppet politisk flykting till att även 
innefatta människor som riskerade att straffas av politiska orsaker, inte 
endast de som begått så kallade politiska brott. Det nya vidgade begreppet 
skulle dock inte omfatta de tyska judarna enligt den statliga utredning 
som tillsattes med anledning av att den gamla utlänningslagen skulle 
revideras. De flyktingar som inte kunde återvända till Sovjetunionen utan 
att bli straffade var däremot enligt utredningen ett exempel på en grupp 
flyktingar för vilken ett vidgat asylbegrepp var motiverad.135

Socialstyrelsen ville behålla möjligheten till en egen ”fri prövning”. En 
fastslagen definition av begreppet, skulle enligt styrelsen ”i avsevärd mån 
bidraga till att dirigera flyktingströmmarna från olika länder i riktning 
mot vårt land, ja även stimulera till flykt från länder där förhållandena voro 
ogunstliga”. Detta kunde leda till ”den föga tillfredställande eventualiteten, 
att Sverige finge mottaga och svara för proportionsvis stort antal politiska 
flyktingar, kanske just av sådan mindre önskvärd typ, som andra länder 
funnit obekväm”.136 Internt var däremot definitionen av vem som var 

133 Kvist Geverts (2008), s. 86–88.
134 Kvist Geverts (2008), s. 48; Lindberg (1973), s. 32.
135 SOU 1936:53.
136 Kungl. Maj:ts proposition nr 269, 1937, s. 39.
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politisk flykting mycket tydligt utmejslad och innefattade ännu 1943 inte 
”rasflyktingar”. Justitiedepartementet menade dock att definitionen av 
begreppet politisk flykting kunde gälla: ”envar, som av politiska orsaker 
flytt sitt hemland”.137 Men de judar som flydde på grund av den nazistiska 
raspolitiken kom inte att behandlas som flyktingar utan i enlighet med vad 
Utlänningssakkunniga i 1936 års utredning föreskrev:

Än mindre kunna de, som lämnat sitt hemland därför att de på grund av 
sin ras eller eljest inskränkts i sina försörjningsmöjligheter eller där känna 
vantrevnad, betraktas såsom politiska flyktingar.138

Kvist Geverts drar slutsatsen att vidgningen av begreppet inte skulle 
omfatta den judiska gruppen, men menar att detta aldrig uttalades 
explicit.139 Jag instämmer med Kvist Geverts; inte minst 1945 års 
utrednings genomgång av den dittills förda flyktingpolitiken visar 
att utvidgningen fortfarande inte avsåg de judiska flyktingarna:

Detta gällde särskilt judarna som blott kunde hänvisa till allmän vantrivsel 
eller ekonomiska svårigheter till följd av judelagarna i Tyskland och av 
Tyskland behärskade länder.140

Ett brev till överståthållare Torsten Nothin visar att om det var fråga om ett 
vidgat asylbegrepp så uppfattades detta inte så sent som 1945 i första hand 
gälla judiska flyktingar. Åtminstone inte av en samtida hovrättspresident 
som Holger Elliot:

Jag vet ju att asylrätten ej är en rätt för den enskilde, utan en rätt för en 
viss stat – Sverige – att ta emot annat lands undersåtar utan rättslig grund 
för protest från den andra staten. Tillämpningen av asylrätten kommer 
sen att bero av lämplighetsskäl. Men det är givet att det också finns ett 
rättsmedvetande där om hur asylrätten skall tillämpas. Man kan i enlighet 
med detta rättsmedvetande ej lämna ut politiska flyktingar på hur lösa 
grunder som helst, endast för att främmande lands regering begär det. Ju 
närmare dessa flyktingar genom ras eller på annan grund stå oss svenskar, 
desto starkare skäl krävas för utlämning.141

137 Kungl. Maj:ts proposition nr 269, 1937, s. 46; se även Kvist Geverts (2008), s. 55.
138 SOU 1936:53, s. 56.
139 Kvist Geverts (2008), s. 54 f.
140 Betänkande med förslag till Utlänningslag och lag angående omhändertagande av 
utlänning i anstalt eller förläggning: Avgivet av 1943 års utlänningssakkunniga, SOU 
1945:1, s. 51, se även s. 48 f. 
141 RA, Justitiedepartementet, Huvudarkivet, F8 A:1 ”Herr Överståthållare 
Nothin” 14 maj 1945.
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Under vissa premisser såg dock Elliot att den förda politiken hade medgivit 
att ett fåtal judar fått komma till Sverige:

Så länge möjligheter förefunnos att från Sverige vidareresa till andra länder 
medgåvos dock flyktingar en tids vistelse här om de kunde visa att de hade 
möjlighet att resa vidare. Liksom förut lämnades i regel även inresetillstånd 
under förutsättning att vederbörande hade anknytning till Sverige genom 
släktskap eller på annat sätt och att garantier lämnades för vederbörandes 
försörjning.142

Elliots beskrivning av den svenska inställningen till de judiska flyktingarna 
påminner tydligt om den som Feingold visat kom att influera politiken 
i USA. Man gjorde inte skillnad mellan ”vanliga immigranter” och 
människor som desperat försökte hitta en tillfällig tillflyktsort för att 
undfly ett pågående massmord.

Myndigheterna och mottagandet av judiska flyktingar 
i Sverige

I en promemoria till Utrikesdepartementet från den svenska beskickningen 
i Wien, daterad den 22 juli 1938, och som överlämnats till utlänningsbyrån 
för kännedom, redogörs för det svenska viseringsförfarandet. Beskickningen 
skriver att de svenska viseringarna till stor del ges till personer som ”säger 
sig vänta på visering till utomeuropeiska länder, särskilt USA”, och att 
detta är av betydelse för den svenska viseringen. I promemorian räknas 
tre krav upp, som sökanden bör uppfylla för amerikansk visering. Det 
första och viktigaste är att en person bosatt i USA kan gå i borgen för den 
viseringssökande. Det ställs även krav på en godkänd läkarundersökning. 
Enligt promemorian underkändes endast omkring en halv procent. 
Det sista kravet är möjligheten att erhålla ett väntenummer i USA:s 
”viseringskvota” och utslagsgivande för detta var den sökandes födelseort, 
oavsett var han eller hon var bosatt för tillfället. 143

I en annan promemoria presenteras för Mosaiska församlingen i 
Stockholms hjälpkommité den information som vicekonsuln lämnat om de 

142 SOU 1945:1, s. 51.
143 RA, Kungl. Socialstyrelsens utlänningsbyrås arkiv, E 2 a:1, Skrivelser från 
beskickningar och konsulat (1938).
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hårda bestämmelser som gällde för inresetillstånd till USA.144 Här beskrivs 
även förfarandet med de försäkringar om ekonomisk försörjning, som 
släktingar och vänner till dem som sökte visering till USA skulle lämna. 
Det framgår att dessa försäkringar i sig inte utgjorde någon garanti för 
att flyktingarnas viseringar skulle godkännas av det amerikanska general- 
konsulatet, vilket var ett av Socialstyrelsens krav för att ge dem uppehålls-
tillstånd. De amerikanska viseringsmyndigheterna skulle istället göra en 
bedömning i varje enskilt fall och krävde en ekonomisk garanti för att 
ge flyktingen visum. Författarna till promemorian försökte utreda om de 
genom påtryckningar via den svenska regeringen eller genom att ställa en 
kollektiv deposition till förfogande för flyktingarna kunde hitta en väg 
runt de amerikanska ekonomiska kraven. Vicekonsuln svarade då att en 
kollektiv deposition vore olaglig.145

Även Socialstyrelsen hade en samling riktlinjer för hur man skulle fatta 
beslut i flyktingärenden. Före detta svenska medborgare kunde räkna med 
uppehållstillstånd från utlänningsbyrån, liksom åldriga föräldrar, ensamma 
mödrar och syskon till redan ankomna flyktingar med tryggad ekonomisk 
ställning. Flyktingar från Tyskland skulle behandlas med restriktivitet, 
speciellt affärsmän (vilka utgjorde en betydande andel av de judiska 
flyktingarna). Då svenskar önskade anställa judiska hembiträden skulle 
dessa i vissa fall beviljas uppehållstillstånd, men bristen på arbetskraft 
inom husliga yrken räckte inte ensamt som motivering till ett beviljande. 
Slutligen skulle anhöriga eller nära vänner till svenska medborgare vanligen 
kunna beviljas ett kortvarigt uppehållstillstånd förutsatt att de hade 
möjligheter att ta sig vidare till ett tredje land och att det fanns garantier 
för att den sökande inte skulle falla det allmänna till last.146

I ”Förslag Till Kungl. Socialstyrelsen” framförde Stockholms Central- 
kommitté för flyktinghjälp, som var en samlingsorganisation för 

144 RA, Judiska (Mosaiska) församlingens i Stockholms arkiv (JFA), Flykting-
sektionen, F:1, Handlingar och redogörelser angående flyktingverksamheten 
(1939–1945), Promemoria rörande samtal med amerikanska vicekonsuln William 
P. Snow lördagen den 11 februari 1939.
145 Promemorian skrevs av Gunnar Josephson och ytterligare en person, men det 
framgår tyvärr inte av församlingens kopia vem denna person var.
146 RA, Utrikesdepartementets arkiv (UD), Promemoria Socialstyrelsen – UD, 23 
november 1938, vol. 1326, P 90 Ab.
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flyktingkommittéer, 1938 en vädjan till de myndigheter ”som hava för-
passningsmakten i sina händer, att blott i trängande fall låta denna 
komma till användning mot de nu här i Sverige befintliga fåtaliga 
flyktingarna”.147 Kommittén vädjade om försiktighet med förpassningar 
ur landet av judiska flyktingar och framhöll att den ansåg det nödvändigt 
att likställa behandlingen av ”rasflyktingar” med politiska flyktingar 
samt att myndigheterna borde underlätta för ”rasflyktingarna” att 
komma till Sverige, åtminstone för de personer som var kunniga inom 
de områden där arbetskraft saknades. Kommittén vände sig mot att 
Socialstyrelsen tolkade utlänningslagen så att det lades hinder för de 
judiska flyktingarnas möjligheter att söka sin tillflykt till Sverige, trots att 
de menade att lagen inte uttryckte att någon skillnad skulle göras mellan 
”rasflyktingar” och övriga politiska flyktingar. Enligt Socialstyrelsen 
var dock en sådan åtskillnad en viktig del av lagstiftningen på området.  
Bland det material som finns arkiverat från 1943 års Utlänningssak-.
kunnigas utredning återfinns ett förtryck av en artikel, ämnad för  
Sociala meddelanden nr 11, 1938148, där Socialstyrelsen reagerar på 
centralkommitténs vädjan. Socialstyrelsen såg de judiska flyktingarnas 
”ras” som det stora problemet. Två viktiga påståenden gjordes. Det första 
var att judarna inte var flyktingar utan skulle ses som bosättningsfall, 
immigranter. Det andra var att 1937 års utlänningslag inte skulle tolkas 
enbart som ett skydd för den svenska arbetsmarknaden. Dessa två frågor 
ansågs hänga samman:

I verkligheten är det nämligen här vanligen fråga om bosättningsfall, i det 
att en icke-arier mestadels ej torde kunna fritt återvända till hemlandet 
efter att mera avsevärd tid ha vistats utomlands. På grund härav kan det 
i vissa fall till och med sättas i fråga, om svenska medborgare, som hit 

147 RA, JFA, Flyktingsektionen, F:1, Handlingar och redogörelser angående 
flyktingverksamheten (1933–1945), Förslag till Kungl. Socialstyrelsen.
148 Den publicerade artikeln har analyserats av Karin Kvist Geverts, som 
konstaterar att en rasdefinition användes samt att judar inte ansågs vara 
politiska flyktingar. Kvist Geverts 2008, s. 74 f. 99, 264. Förtrycket av artikeln 
omnämndes i ovan nämnda skrivelse från Gösta Engzell till justitieminister  
K. G. Westman och har sannolikt medföljt som bilaga och återfinns alltså i 
1943 års utlänningssakkunniga som tagit del av den i sitt utredningsarbete och  
arkiverat den. Se RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1, ”Delgives Herr Statsrådet 
K. G. Westman”, Gösta Engzell, 17 januari 1939. Avskrift.
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såsom gäster inbjuda s.k. icke-arier, handla fullt lojalt mot det egna landet. 
I allt fall påtaga de sig ett stort ansvar både gentemot vårt land och mot  
vederbörande utlänning personligen. Socialstyrelsen har visst ej skäl att 
motsätta sig, att utländska, oförtvivliga släktingar eller vänner till svenska 
medborgare få komma hit på besök, men den har skyldighet att allvarligt 
pröva varje ansökan, som går ut på eller kan antagas leda till utlänningens 
bosättning här i riket, detta icke blott med anledning därav att 
bosättningsfallen merendels äga karaktären av latenta arbetsmarknadsfall, 
utan även på den grund, att utlänningslagen måste anses åsyfta den svenska 
invandringspolitiken i stort.149

Av artikeln framgår också hur Socialstyrelsen såg på motiven till den 
rådande främlingslagstiftningen:

Det i framställningen gjorda uttalandet, att meningen med vår 
utlänningslagstiftning helt enkelt var en lag, som skulle skydda den 
svenska arbetsmarknaden mot överdriven tillströmning av utlänningar, 
överrensstämmer ej med lagstiftningen och motiven för densamma.150

Socialstyrelsen tolkade således inte lagens motiv på det sätt tidigare 
forskning angivit. Att den så kallade Sandlerkommissionen, som bland 
annat hade till uppgift att utreda de eventuella oegentligheter som begåtts 
av svenska myndigheter mot flyktingarna, endast tog upp ett antal enskilda 
fall vad gäller mottagandet i och avlägsnandet av flyktingar från landet, 
är ytterligare ett argument för att man ansåg att detta principiellt hade 
utförts i enlighet med gällande lagar och regler men att man i enskilda fall 
kunde ha handlat annorlunda. Vad gäller principerna för tillämpningen av 
politiken nämns vid ett tillfälle att de i kommissionens mening var alltför 
restriktiva, men någon åtgärd eller motivering ansågs inte påkallad.151 Att 
”ras” var ett av motiven bakom lagen kan också tänkas vara en förklaring 
till att kommissionen inte heller finner någon åtgärd påkallad med 
anledning av att de svenska myndigheterna bokförde flyktingars ”ras”, trots 
att man uppmärksammar att så är fallet.152

Tidigare forskning har, som framhållits, argumenterat för att 
Sveriges restriktiva flyktingpolitik utformades på den administrativa 

149 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1. Förtryck av artikeln ”Flyktingarna i 
Sverige” ur Sociala meddelanden nr 11, 1938, s. 6.
150 RA, Utlänningssakkunniga 1943, vol. 1. Förtryck av artikeln ”Flyktingarna i 
Sverige” ur Sociala meddelanden nr 11, 1938, s. 7. 
151 SOU 1946:36, s. 325.
152 SOU 1946:36, s. 400 f.
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myndighetsnivån genom Utrikesdepartementets och Socialstyrelsens 
handhavande av viseringar och tillstånd, och utfärdande av kungörelser 
och cirkulär.153 Genom att visa att lagstiftningen till motiv och syfte 
var utformad för att behandla judiska flyktingar restriktivt har jag 
emellertid här kunnat konstatera att myndigheternas agerande låg i 
linje med lagstiftningen och immigrationspolitiken. Jag anser därför att 
flyktingpolitiken, i högre grad än vad som tidigare uppmärksammats, 
tillkom på den politiska nivån. Trots att myndigheternas befogenheter 
ökade genom utlänningslagarna 1927 och 1937, vilket Alexandersson 
och andra kritiserade, följde Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet i 
praktiken lagstiftningens uttalade syften och motiv. 

Summary

Swedish Refugee Policy, Immigration Legislation and 
Implementation during 1933–1945: Preconditions for 
Immigrant Aid to Jewish Refugees in Sweden

This article elucidates the framework in which the individuals, 
organizations and institutions trying to enable Jews to escape to Sweden 
from Nazi Germany had to operate. This is done through an analysis of 
Swedish immigration legislation and lawmaking processes 1933–1945. Since 
this legislation not only circumscribed the efforts of those interested in 
helping Jews on the European continent flee persecution, but also was an 
expression of Swedish political ambitions and policy norms at that time, it 
is a highly interesting area of study. 

The article claims that previous research on Swedish immigration 
law has ignored one of the fundamental principles of legal interpretation, 
namely that the bill closest in time to the passing of a specific law (apart 
from the actual law, of course) is most important and the source to be 
analyzed if the law does not provide the answers sought. If the information 
is not found in the bill, the researcher should turn to the travaux 

153 Lindberg (1973), s. 73, s. 288–291; Kvist Geverts (2008), s. 263.
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préparatoires for the said law. The fact that previous research has not 
applied these principles when analyzing the formulation and adoption of 
the Immigration Act in 1937 has resulted in the mistaken assumption that 
the more explicit racial content (found in the Immigration Act of 1927) 
was removed from Swedish legislation at that time. In turn, this has led to 
the erroneous conclusion that Swedish policy towards Jewish refugees from 
Germany – where “race” most definitely mattered – was formulated by 
the civil servants and government officials in the Foreign Office and The 
National Welfare Board and not at the political level, by the government 
and parliament.

By showing that the travaux préparatoires for the 1937 Immigration 
Act explicitly states that the principal aims and motives should remain 
unchanged, this article indicates that the motives behind the Immigration 
Act of 1927 – in which immigration was discussed in terms of “race” – 
still applied in 1937. This claim is supported by showing that the idea, 
advocated in previous research, that the main objective of the legislation 
was to protect the Swedish labor market from unwanted competition, 
cannot fully explain the aspects of the legislation concerning visas and 
residence permits. Furthermore it is shown that not only civil servants 
and government officials but also lawmakers believed that Jews preferably 
should not settle in Sweden. These findings are in line with historian Karin 
Kvist Geverts’ results, that Jews were systematically discriminated against 
when applying for residence permits.

There is no denying that civil servants and government officials 
in Sweden during the Nazi era were given leeway in handling the 
administrative details of immigration permits and visas in order to achieve 
flexibility and effectiveness in the execution of immigration policy. 
However, they did not formulate the policy. This was done at the political 
level. 
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Judarna och vi – ett samvetes skri
Tomas Hammar

”Om vi bara vill, kan vi göra något för att hjälpa de judiska flyktingarna.” 
Denna uppmaning stod att läsa den 11 juli 1938 i en artikel i Svenska 
Morgonbladet skriven av folkhögskolerektorn Gillis Hammar.1

Gillis Hammars publiceringsförsök

Tysklands annektering av Österrike i mars 1938 ledde omedelbart till 
nazistiska judeförföljelser och en ny europeisk flyktingkris. På initiativ av 
USA:s president Franklin D. Roosevelt sammankallades en internationell 
konferens om flyktingfrågan, som den 6 till 13 juli hölls i Evian i Frankrike 
med deltagare från Sverige och ett 30-tal andra länder. Här kritiserades 
visserligen den tyska politiken allmänt, men de deltagande länderna 
kunde inte komma fram till någon gemensam flyktingpolitik. Inget land 
var berett att ta emot de judiska flyktingarna. Alla kände sig tvungna att 
skärpa sin invandringskontroll.

Enligt den svenska utlänningslagen av år 1937 skulle politiska flyktingar 
tas emot, men de judiska emigranterna räknades inte som politiska 
flyktingar, annat än om de var förföljda för sina politiska aktiviteter. Det 
räckte inte med att de hade trakasserats, förlorat sina arbeten och inte 
kunde försörja sig eller ”kände vantrevnad”. Fastän svenska tidningar i mars 
1938 hade berättat utförligt om pogromer i Österrike, tog myndigheterna 
ingen hänsyn till att judarna här utsattes för en politiskt organiserad etnisk 

1 Artikeln som varit bortglömd har nyligen återfunnits och kan här publiceras 
med inledning och kommentarer av sonen Tomas Hammar. Ett varmt tack till Dr 
Annalisa Capristo vid Centrum för Amerikastudier i Rom. Vi fick kontakt sedan 
hon i sin forskning om filosofen Benedetto Croce hade funnit ett brev från Croce 
till en svensk folkhögskolerektor, Gillis Hammar, som skrivit en tidningsartikel i 
judefrågan. Se härom också i Annalisa Capristo, ”’Oltre i Limite’ Benedetto Croce 
e un appello svedese in favore degli ebrei perseguitati”, i Quaderni di storia 70 
(juli–december 2009).
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rensning, en diskriminering som innebar att de ställdes utanför lagen, 
berövades all egendom och godtyckligt kunde mördas.

Ännu visste ingen vilken total förintelsepolitik de nazistiska 
judeförföljelserna till slut skulle komma att leda fram till. Men de svenska 
tidningarna följde utvecklingen och fakta fanns tillgängliga.2 Det fanns 
också några hjälporganisationer i Sverige som särskilt tog sig an de judiska 
emigranter som lyckats komma in i landet, och det fanns enskilda personer 
som opponerade sig mot den skärpta invandringskontrollen. Gillis 
Hammar var en av dem. Men den hårda kontrollpolitiken hade starkt stöd 
inom alla partier och i hela pressen. Ingen tidning ansåg att Sverige skulle 
gå före och erbjuda skydd åt de judar som utsattes för diskriminerande 
raslagstiftning och våldsamma pogromer.3

”Kan vi då inte göra någonting?” skrev Gillis Hammar i en artikel, som 
först ingen tidning ville trycka. Frågan var inte längre aktuell, var Dagens 
Nyheters (DN) motivering, när artikeln avvisades i juni 1938. Ändå hade 
rektorn för Birkagårdens folkhögskola uttryckt sig försiktigt och med god 
insikt i sakfrågan. Tillsammans med sin fru Lisa Hammar bedrev han 
sedan 1933 en öppen flyktingmottagning för tyskspråkiga judar som inte 
fick hjälp någon annanstans i Stockholm.4 Här erbjöds de rådgivning, 
arbetsförmedling, måltider och framför allt språkundervisning och 
sociala kontakter i en hemmiljö. Starkt kritisk till den negativa svenska 
flyktingpolitiken, ville Gillis Hammar väcka opinion för att Sverige och 
andra länder skulle öppna sig och ta emot fler judar. Ja, han hoppades att 
andra länder skulle komma efter, om Sverige tog det första steget.

När han 1980 vid 93 års ålder i ett teveprogram berättade om sin artikel, 
var han ännu upprörd över att DN hade avvisat och sagt att saken inte var 
aktuell. Ingenting kunde vara så aktuellt, menade han, ingenting var just 
då så viktigt som att hjälpa judar att fly från Tyskland och Österrike. I 

2 Se Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och 
dokument om Europas judar 1933–1945 (Stockholm 1997) och Lisa Mathias & 
P. A. Fogelström, 13 ödesdigra år. Klipp ur svenska och utländska tidningar (Malmö 
1946).
3 Karin Kvist Geverts, Ett främmande element i nationen, Svensk flyktingpolitik och 
de judiska flyktingarna 1938–1944 (Uppsala 2008); Svanberg & Tydén (1997).
4 Gillis Hammar, ”Birkagården under flyktingåren”, i Birkagården 50 år 1912–1962 
(Stockholm 1962).
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artikeln hade han skrivit, sade han i teve, att Sverige med lite god vilja 
kunde ta emot 10 000 judiska flyktingar.5

Men tyvärr, min far hade inte sparat artikeln. Han visste inte ens själv 
hur det hade gått, men han trodde att Svenska Morgonbladet möjligen hade 
tagit in den. Först nu vet jag att på den punkten hade han helt rätt: artikeln 
som har varit bortglömd i 70 år, återfann jag nämligen i mars 2009, tryckt 
i Svenska Morgonbladet den 11 juli 1938. Den är värd att läsas och återges 
här i sin helhet. Den kräver emellertid ytterligare en förklaring.

DN publicerade i juni 1938 ett par artiklar om judeförföljelser i 
Österrike, skrivna av en amerikansk journalist, Hubert R. Knickerbocker, 
som under 1920- och 1930-talen var europeisk korrespondent för bland 
annat the New York Evening Post och the International News Service. Han 
tog tidigt avstånd från Hitler och förpassades redan 1933 från Tyskland, 
men han fortsatte sin kritiska rapportering från grannländer i Europa. År 
1933 varnade han för ett nytt världskrig, och i juni 1938 ett drygt år före 
Molotov-Ribbentrop-pakten skrev han framsynt, att Hitler och Stalin 
förberedde ett samarbetsavtal som skulle komma att bli en mardröm för 
Europa.6

Knickerbockers båda artiklar gav, som det stod i DN:s ledare den 22 juni 
1938, ”en sällsynt åskådlig bild” av judeförföljelsen. De byggde på intervjuer 
med en grupp österrikiska judar som fastnat i ett ingenmansland på en 
pråm ute i floden Donau. De hade förts ut ur Österrike. De hade tvingats 
krypa illegalt under taggtrådsstängsel först in i Tjeckoslovakien och sedan 
tillbaka till Österrike, och därefter in i Ungern, men de hade överallt blivit 
avvisade och tvingade tillbaka. Femtio människor, kvinnor och män i alla 
åldrar, var fångade på pråmen. De hade förlorat allt de ägde och berövats 
alla ID-papper. De hade blivit misshandlade och förödmjukade. De var 
sjuka, hungriga och törstiga och utan allt hopp, för de befann sig helt 
”utanför lagens råmärken”.

De följande dagarna refererade DN den pressdebatt som följde på 
Knickerbockers artiklar, och tidningens sammanfattning blev den 26 juni 

5 Teveprogram Sverige och tredje riket, producerat av Frank Hirschfeldt och Helmut 
Müssener, inspelat 28/5 1980 och sänt i Sveriges Television, kanal 2, 30/8 1982. 
6 DN 21 och 22/6 1938; Edgard P. Sneed, ”Knickerbocker, Hubert Renfroe”, i 
Handbook of Texas Online, 
<http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/KK/fkn3.html>, 19/10 2011.
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att alla svenska tidningar hade visat sig vara överens om att inget enskilt 
land i Europa kunde ta emot fler judar. Palestina kunde inte heller bli en 
möjlig lösning på judefrågan. ”Inte en enda opponent i svensk dagspress” 
hade gett uttryck för någon annan åsikt. Pressdebatten var alltså över, och 
för tidningens redaktion var Gillis Hammars artikel, när den kom någon 
vecka senare, ”inte längre aktuell”.

Men Gillis Hammar vägrade ge upp. Judarnas situation var 
ohygglig och ingenting var viktigare än att bistå dem. Debatten om 
judarna och flyktingpolitiken måste fortsätta och helst resultera i en 
kraftfull opinionsyttring med krav på ett samfällt agerande i Europa. 
”Flyktingproblemet ses på alltför kort sikt”, lydde rubriken i Svenska 
Morgonbladet den 11 juli. På tidningens första sida fanns en ingress med 
bild av författaren.7 Huvuddelen av artikeln fyllde tre spalter på sidan 8. 
Judeförföljelserna hade skapat en mänsklig katastrof som fordrade en 
internationell lösning. Förhandlingarna i Evian var på väg att misslyckas 
helt. Sverige borde ta emot några tusen judiska flyktingar.

7 Kopia av första sidan i Capristo (2009), s. 174.
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Gillis Hammar 

Flyktingproblemet ses på alltför kort sikt8

Knickerbockers artiklar i världspressen strax före midsommar har 
ställt oss inför de tyska och österrikiska judarnas fruktansvärda 
tragedi. Sexhundratusen människor har ställts utanför lagens 
råmärke. De kan hånas, och bespottas, jagas, berövas sin egendom, 
misshandlas, dödas, utan att Det tredje rikets myndigheter inskrider 
däremot. Jättepogromen är rent av framkallad och tillrättalagd av 
det nya Tysklands högsta ledning. För någon tid sedan förkunnade 
Göring, att ingen jude skall finnas i Österrike efter fyra år. Inför 
våra ögon utspelas alltså ett stycke världshistoria, erinrande om den 
ryska avkulakiseringen och de armeniska deportationerna. ”Det är en 
skamfläck på det tredje riket, som kommande generationers tyskar 
får svårt att avtvå,” skriver dr Ivar Anderson i en uppmärksammad 
artikel i Östergötlands Dagblad.

Knickerbockers artikel har väckt uppmärksamhet överallt i den 
svenska pressen. Högermän och vänstermän har alla i lika hög grad 
reagerat mot judepogromen i Tyskland. Men man har också varit 
tämligen överens om att de nordiska staterna ej kan göra något 
nämnvärt. De kan deltaga i konferenser för att diskutera frågan, 
de kan möjligen ta på sig vissa kostnader för judarnas överförande 
till Madagaskar eller något annat exotiskt land, där en ny judestat 
skulle upprättas. Men längre tycks ingen vilja gå. Man har rent av 
framhållit, att en ökad judeinvandring till vårt land skulle också här 
skapa en antisemitisk rörelse. Vi förfasar oss över vad som sker, vi 
beklagar, att vi ej kan göra någonting, och vi tröstar oss med, att 
vi egentligen är ett mycket humant folk, som gärna vill hjälpa till, 
om vi bara kunde. Egentligen är vi som kustbor, vilka från stranden 
betraktar ett strandat fartyg, beklagar sjömännens öde, diskuterar 
olika räddningsmedel men ingenting gör.

8 Svenska Morgonbladet 11/7 1938. 
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Kan vi då ingenting göra?

Är vi tvungna att se det fasansfulla som nu sker utan att lägga två 
strån i kors? Jag tror det icke. Om vi verkligen ville, skulle vi kunna 
göra ganska mycket. För det första, låt oss ej ha någon fruktan för 
en kommande antisemitism. Den är i hög grad överdriven. Judarna i 
vårt land räknas ej som judar utan som svenskar. Och de har oftast 
i högsta grad gjort sig förtjänta av sitt svenska medborgarskap. Av 
alla socialt intresserade svenskar kommer namnen Isak (sic!) och 
Axel Hirsch, Agda och Gerda Magnusson (sic!) att aktas och äras. 
Svenska konstnärer kan ej glömma Fürstenbergs och Thiels förnäma 
mecenatskap. Svensk litteratur skulle varit fattigare utan Bonniers 
generositet både mot författare och mot åskådningar, och hela 
Sverige skulle vara fattigare utan Oskar (sic!) Levertins Linné-biografi 
och Aug. Abrahamssons och Otto Salomons Nääs, för utlänningar den 
mest svenska av institutioner. Judarnas insats i vårt lands sociala 
och kulturella liv är i hög grad imponerande och det skulle ej skada 
i en tid, då den nazistiska epidemin går över världen, att åter och 
åter framhålla detta faktum.

Har emellertid judarna i vårt land trots sitt ringa antal — de torde 
för närvarande utgöra omkring 0,1 % av Sveriges befolkning — haft en 
sådan stor betydelse, så torde också deras stamfränder från Tyskland 
och Österrike, som tillåts invandra i vårt land, ej komma att utgöra 
en tärande utan en uppbyggande, nyskapande befolkningsgrupp till 
gagn för vårt folks framtida utveckling.

Det förefaller mig därför ej vara någon politisk omöjlighet att 
vi skulle taga några tusen judiska flyktingar. Vi har stått utanför 
världskriget. Vi har bättre än andra länder gått igenom världskrisen. 
Vi har ej haft något flyktingproblem att lösa. Finland fick efter 
världskrigets slut ta emot trettio tusen ryska flyktingar, och Finland 
har löst sitt flyktingproblem. Jugoslavien och Tjeckoslovakien 
utbetalade under de första åren av 1920-talet omkring 20 miljoner 
guldfrancs för varje år för de ryska flyktingarna. Man upprättade i 
dessa länder särskilda läroverk och jordbruksskolor för den ryska 
ungdomen. De flesta europeiska länder har på samma sätt haft 



151

stora kostnader för betydande flyktingskontingenter. De nordiska 
länderna med undantag för Finland har sluppit undan för billigt 
pris. Den svenska staten har under de sista åren gett 25 000 kronor 
av lotterimedel till flyktinghjälp; flyktingorganisationer och enskilda 
har under stora besvär fått söka skaffa ett knappt underhåll till de 
flyktingar som kommit till vårt land. Sverige har gjort mindre än 
de flesta andra länder för de arma människor, som de politiska 
förhållandena drivit ut i landsflykt. Sverige har en bättre ekonomisk 
ställning än de flesta andra länder. Sverige skulle på ett helt annat 
sätt än det hittills gjort kunna träda hjälpande in.

En dylik hjälp skulle visserligen medföra kostnader och 
svårigheter under de närmaste åren. Men den skulle mer än betala 
sig — om man överhuvudtaget vid en hjälpaktion bör räkna med 
framtida betalningsmöjligheter.

Alltför kort sikt

Det förefaller, som om man i allmänhet betraktade flykting- 
problemet med allt för kort sikt. Arbetsmarknadens läge just nu 
är i väsentlig grad utgångspunkt för vårt ställningstagande. Men 
flyktingproblemet har ett betydligt större perspektiv, särskilt det 
judiska flyktingproblemet. Judarna har, de kristna folken till evig 
skam, århundradena igenom drivits som flyktingar från land till 
land. Har emellertid en tillräcklig frihet givits dem, har rätten för 
dem varit densamma som för det nya landets egna medborgare, 
så har snart deras flit och företagsamhet, deras erfarenhet 
och begåvning för det nya fäderneslandet inneburit ett högst 
betydande krafttillskott. Sombart har visat, hur de portugisiska 
och spanska judarna som i slutet av 1500-talet kom till Holland och 
Nord-Tyskland, blev en primärfaktor i Amsterdams och Hamburgs 
ekonomiska och kulturella utveckling.

De österrikiska och tyska judarna skulle säkerligen för de länder 
som ville mottaga dem, få samma stora betydelse. Dessa flyktingar 
från tredje riket är ej bara barn och åldringar, ej bara fattiga 
proletärer och intellektuella. Flertalet är duktigt, kunnigt, begåvat 
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folk med en ofta omfattande utbildning. De skulle i en framtid 
kunna göra vårt folk betydande tjänster. Sverige skulle ej förlora på 
att visa en smula generositet mot dessa förföljda, till en långsam 
svältdöd dömda människor. Sveriges exempel skulle kanske bli en 
maning till efterföljd. Åtminstone skulle man kunna hoppas att det 
nordiska samarbetet beträffande de judiska flyktingarna småningom 
skulle få mera humana former. Det är nämligen föga heder för de 
nordiska länderna att som tyvärr understundom har skett jaga en 
stackars jude eller judinna från det ena skandinaviska landet till 
det andra med tre månaders andrum i varje land.

En möjlighet till svensk insats

Men om vår svenska ära skulle tillåta oss att låta bli att göra något 
i stort, så kanske den dock bjuder oss att göra något mindre stort, 
göra något. Svenska hem tog efter kriget frikostigt emot tyska 
barn. Kunde de ej nu göra på samma sätt med de förföljda judarnas 
barn? De behöver det ej i lika hög grad som de tyska krigsbarnen, 
menar kanske någon. Judiska församlingen i Wien utspisar varje 
dag tolvtusen människor, och denna väldiga skara ökas dag för 
dag. Fabrikanter, lärare, doktorer, som för någon tid sedan hade 
egendom och arbete, står nu i kön av hjälpsökande. Svårigheten för 
dem att ge barnen en om också knapphändig kost växer för varje 
dag. En bitter nöd hotar till sist alla judiska hem. Om de judiska 
familjerna för den närmaste tiden fick hjälp med sina barn, så 
skulle något av deras tunga börda lättas.

Men nöden är ej endast ekonomisk, den är andlig. Oerhört måste 
de judiska barnen lida av de nuvarande förhållandena. De hånas och 
förföljs på gatorna. De isoleras i särskilda skolor. De förbjuds leka 
i Wiens parker eller att i sommarhettan resa utanför Wien. Denna 
fruktansvärda förföljelse måste märka dem för livet. Är det ej 
under sådana förhållanden nödvändigt att vi i vår skyddade tillvaro 
försöker göra något? Skulle ej något av det ädelmod, som svenska 
familjer för tjugo år sedan visade, ännu leva kvar hos det svenska 
folket? Jag tror, att många gärna skulle vilja göra en insats.
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Stora svårigheter är troligen förknippade med en dylik 
hjälpaktion. Men möjligheterna bör undersökas inom den närmaste 
tiden, och man bör söka svar på flera viktiga frågor. Kommer den 
tyska regeringen att gå med på att skilja de judiska barnen från 
föräldrarna, eller är man där inställd att fullfölja samma taktik 
som Taalat pascha mot de armeniska barnen i Syrien: åt barn och 
föräldrar samma öde? Hur ställer sig de svenska myndigheterna till 
en dylik rädda-barnenplan? Ett intrång på arbetsmarknaden behöver 
man ej under den närmaste tiden befara. Och för framtiden — om 
dessa barn skulle tvingas att stanna kvar i vårt land — vore det 
snarast i vår barnfattigdom en vinst. Kostnaden för samhället blev 
också minimal, då det framför allt blev enskilda personer, som 
kom att bära kostnaderna för dessa judiska emigrantbarn. Det 
återstår då till sist den viktigaste frågan: om det finns tillräckligt 
med svenska hem, villiga att ta emot dessa barn. Jag tror att ett 
tillräckligt intresse från pressens sida för denna sak skulle öppna 
hundratals svenska hem för de judiska barnen. Ja, jag tror, att 
många svenskar med glädje skulle begagna ett sådant tillfälle att 
hjälpa i stället för att bara sitta med armarna i kors.

Men även under mellantiden mellan icke-hjälp och hjälp, skulle 
dock något kunna göras. Svenskar som har sina judiska släktingar 
i Tyskland eller Österrike, borde få rätt att hjälpa dessa hit till 
Sverige och att försörja dem här. Myndigheterna torde svara på 
detta förslag, att man måste ha samma regel för alla och att man 
ej kan gynna en viss kategori människor. Men detta resonemang 
förefaller mig ej riktigt. Här har vi nämligen i dessa antagligen 
rätt fåtaliga fall ett svenskt intresse, som svenska myndigheter 
har skyldighet att räkna med. Det torde vara obestridligt att 
svenskar med judiska släktingar i Tyskland måste leva i ständig 
oro för deras räkning. Man känner bojkotten och judeförföljelsen, 
som ofta tar sig de mest brutala former. Man läser i tidningarna 
om razzior, där hundratals judar har häktats. Allt detta måste 
framkalla oro. Jag känner ett fall, där denna ständiga oro för en 
kär anförvant förlamat arbetskraften, ja, nästan framkallat ett 
nervöst sammanbrott. Ett billigt önskemål torde det därför vara, 
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att en svensk, som vill ta hit till Sverige en judisk släkting, ej skall 
hindras i sin ädla avsikt. Ett annat önskemål är, att en jude som 
varit i Sverige ett år eller mer efter denna tid räknas som politisk 
flykting, varför han ej vid förpassningsbesluts verkställighet bör 
kunna föras till Tyskland. Han löper nämligen i detta fall en särskild 
risk att komma i koncentrationsläger eller att interneras för lämplig 
nazistisk uppfostran. Vad detta innebär, torde flertalet svenskar ha 
klart för sig.

Man kan dock göra den invändningen att detta icke alltid är 
fallet. Och det är riktigt. Men att varje jude, som en längre tid varit 
utomlands, riskerar ett dylikt behandlingssätt, borde vara nog för 
att våra myndigheter skulle behandla honom som politisk flykting 
och ej låta föra honom till Tyskland. Det demokratiska Sverige 
kommer på detta vis ej endast att förhålla sig passivt gentemot de 
tyska judarnas oändliga lidanden. Det värsta är, att vi understundom 
rent av hjälper Det tredje riket i dess judeförföljelser. Om vi än en 
gång använder bilden av det på vår kust strandade fartyget, finner 
vi, att vi ej endast står som passiva åskådare på stranden utan vi 
finner till vår förfäran att vi även då och då är med om att driva de 
räddningssökande ut i havet.

Jag erkänner till fullo de oerhörda svårigheterna med detta 
problem. Men jag anser dock det ständiga resonemanget: om ingen 
annan hjälper, kan vi ej heller hjälpa, meningslöst. Vi kan, om 
vi vill, göra oändligt mycket mera än vad vi gjort. Vi kan kanske 
visa andra länder framkomliga vägar. En svensk folkopinion måste 
skapas, som inte nöjer sig med de nuvarande förhållandena. En ny 
aktivism måste väckas till liv — en aktivism att hjälpa. Länge nog 
har det talats om vårt folks stora humanitet. Det vore i hög grad 
önskvärt, att myten om humanitet blev verklighet.
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Internationella reaktioner på Gillis Hammars artikel

Vädjan till kända män i Europa

Artikeln ledde inte till någon ny pressdebatt i Sverige, men Gillis Hammar 
skickade den genast i tysk översättning till några kända europeiska 
opinionsbildare i hopp om att de möjligen kunde aktiveras. När han skrev 
artikeln, vistades han på Marholmen, en ö i Stockholms norra skärgård, 
där Birkagårdens folkhögskola hade sin sommarkurs. Just den sommaren 
var flera av gästerna på Marholmen judiska flyktingar. Bland andra var 
journalisten Günter Dallmann och hans hustru Johanna Dallmann där 
en stor del av sommaren. Gillis Hammar diskuterade säkert artikeln med 
dem, och troligen hjälpte de honom med översättningen tillsammans med 
hans maka Lisa Hammar, som var språklärarinna och skicklig i tyska.

Jag har inte någon uppgift om vilka prominenta personer som artikeln 
skickades till och inte heller hur många de var. Men tretton svar har 
bevarats i ett kuvert på vilket det står ”Brev i samband med en artikel i 
judefrågan”. När min mor på gamla dagar (hon dog 1989 vid 100 års ålder) 
gav mig kuvertet, sa hon att jag skulle ta väl hand om de viktiga breven. 
Jag lade dem därför, utan att riktigt sätta mig in i vad det gällde, i en låda 
med släktpapper, och där har de legat tills i mars 2009. Då aktualiserades 
breven genom att en vän i Illinois, professor Arnold Barton, hade publicerat 
en artikel om Birkagården och Gillis Hammar i Scandinavian Studies.9 

Bartons artikel lästes av Dr Annalisa Capristo, som vid Centrum för 
Amerikastudier i Rom arbetade med en studie av den italienske historikern 
och filosofen Benedetto Croce. Hon tog kontakt med mig och frågade mig 
vem Gillis Hammar var och om det var han som 1938 hade skickat Croce 
sin artikel i judefrågan. Det är alltså tack vare henne som jag har fått fram 
artikeln, och hon har också hjälpt mig tolka de tretton svarsbreven och 
identifiera vilka som skrivit dem.

Artikeln som på tyska fick heta Die Juden und wir, sändes alltså den 20 
juli 1938 bland annat till Benedetto Croce. I sitt svarsbrev den 5 augusti 

9 Arnold Barton, ”The Conscience of the Rich: Djursholm, Birkastaden and 
Swedish Liberalism”, i Scandinavian Studies vol. 80:2 (2008), s. 167–184.
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skrev denne att han också protesterade mot judeförföljelserna i Tyskland 
och Österrike, och att ingen civiliserad, liberal människa med en filosofisk 
och historisk livssyn kunde känna och handla på annat sätt. I fem år 
hade han skrivit till judarnas försvar och han hade hjälpt många judiska 
akademiker i Italien att få tjänster utomlands. En av sina böcker hade han 
demonstrativt och i protest tillägnat en berömd judisk filosof Leo Spitzer. 
När vetenskapliga akademier registrerade sina medlemmars ras hade han 
vägrat delta, och han hade protesterat mot att fascisterna i Italien tillgrep 
rasistiska och antisemitiska aktioner. Det som i stora delar av världen 
utspelades inför människors förfärade ögon var något helt bortom allt vad 
han själv och hans generation betraktade som heligt. Till det värsta hörde 
att skräckväldet var så utbrett och så mäktigt att det spred resignation 
och likgiltighet. Han skrev att han skulle sända artikeln vidare till andra 
likasinnade, och han önskade till slut att den svenske rektorn skulle ha 
framgång i sina ädla strävanden, helt eller delvis. I en handskriven not bad 
han om tecken som visade om hans eget brev hade kommit fram.

En av dem som fick den tyska översättningen från Benedetto Croce var 
Chaim Wardi, som översatt några av dennes arbeten till hebreiska. Wardi, 
som var född i Polen och som studerat filosofi i Italien, var italiensk lektor 
vid det hebreiska universitetet i Jerusalem. Den 12 september tackade han 
för den generösa och humanistiska artikeln i Svenska Morgonbladet. När 
fascismen nu triumferade brutalt i Italien, var det en stor tröst för honom 
att läsa artikeln. Han skulle arkivera den i universitetets arkiv. Han lade 
till att brev från Croce kunde komma att fastna i den italienska censuren.

En annan vän till Benedetto Croce, vid namn Paolo Treves, hade den 
24 augusti skrivit att Croce oroade sig för att hans brev till Sverige kanske 
inte kom fram just på grund av censuren. Han bad att få det sänt till poste 
restante Amsterdam, dock senast den 31 augusti.10

André Gide, nobelpristagare i litteratur 1947, svarade den 2 augusti från 
Cuverville i Frankrike, att han läst artikeln med stort intresse och beklämt 
hjärta. Han hade också låtit människor i sin omgivning läsa den, eftersom 
han ansåg att denna plågsamma fråga berörde dem alla. Gillis Hammar 
hade gett uttryck för en indignation som aldrig fick bli inaktiv, skrev Gide. 

10 Capristo (2009), s. 153.
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Alltför ofta trodde man i Frankrike att det räckte med att prata. Så var det 
inte, men vad kunde man göra?

Francesco Nitti, en liberal politiker, som varit regeringschef i Italien 
1919–1920, skrev den 9 september, att han helt instämde i kritiken av 
judeförföljelserna i Tyskland. Men han förklarade genast att det värsta för 
honom själv var att fascisterna i Italien gick samma väg. Nitti skrev, att 
han tillhörde en gammal, helt italiensk katolsk familj, men på den tiden 
då han var regeringschef, hade han haft tre judiska ministrar i sin regering 
utan att någon hade haft några invändningar mot det. Mindre än 60 000 
judar levde i Italien och dessa var helt lojala med landet. Därför borde man 
ta emot fler judar från Tyskland. Men Nitti hade inte själv någon makt 
längre. Mod krävdes för att lösa frågan. Palestina kunde inte ta emot 
fler. Nitti stod i kontakt med flera judiska organisationer. Enligt hans 
uppfattning skulle judeförföljelserna upphöra först när Italien blev fritt 
från fascismen.

Guglielmo Ferrero, italiensk sociolog och historiker, tackade i sitt 
svar den 30 augusti från Genève för en magnifik artikel, ja mer än så, för 
”ett mänskligt samvetsskri”. Artikeln var en välgärning. Den visade att 
västvärldens samvete inte hade dött. Gillis Hammar hade helt rätt: det 
var inte bara de skurkar som utförde ohyggliga förföljelser som drog på 
sig ett stort ansvar, det gjorde också alla de som förblev likgiltiga, som inte 
reagerade och inte protesterade. Ferrero skrev att han hade givit artikeln 
till Josué Jehoua, direktör för La Révue Juive de Genève, och denne hade 
uttryckt sin beundran för artikeln, och bett att få ta in den i sin tidskrift.

Josué Jehouda bekräftade den 20 september att Guglielmo Ferrero 
uppmärksammat honom på Gillis Hammars ”remarquable étude”. Han 
översatte artikeln till franska ”Les Juives et Nous” och publicerade den i 
sin tidskrifts oktobernummer. För det ändamålet hade han bett om några 
personuppgifter så att han kunde presentera författaren för tidskriftens 
läsare.11

Den tyska översättningen av artikeln hade också gått direkt till Johan 
Huizinga, holländsk kulturhistoriker och professor i Leiden. Han svarade 

11 Gillis Hammar, ”Les Juifs et nous”, i Révue Juif de Gèneve, 7me Année No 
61 Octobre 1938 (1938), p. 10–14. Ett exemplar förvaras i Judiska biblioteket i 
Stockholm.
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den 29 juli, att för honom var judeförföljelserna århundradets största 
skandal. Han visste inte om något av det som föreslogs i artikeln kunde 
genomföras i Holland. Läget var nämligen helt annorlunda än i Sverige. 
Antalet judar var redan stort, och många av dem var förmögna personer, 
som ivrigt hjälpte sina trosfränder. När de judiska emigranterna från 
Tyskland blev allt fler, blev flyktingproblemet tryckande i Holland. I den 
rådande situationen fungerade därför inte sådana individuella aktioner som 
Gillis Hammar hade förordat.

Bronisław Malinowski, polsk-brittisk välkänd socialantropolog, skrev 
redan den 27 juli, att han hade blivit mycket glad, när han läste artikeln. 
Han var själv djupt indignerad över den omänskliga behandlingen av 
judarna. Han var liksom Gillis Hammar en icke-jude som konstant jobbade 
för judiska flyktingar. Men för honom stod ett bestämt konkret problem 
i förgrunden, och det var att se till att Sigmund Freud fick nobelpriset i 
medicin. Kunde man inte organisera sig i Skandinavien och övervinna de 
antisemitiska och ultrakonservativa element som hindrade detta, frågade 
han.

Thomas Mann, nobelspristagare i litteratur 1929, svarade den 27 
augusti 1938 från Schweiz där han för tillfället var ”gäst”, beredd att 
omgående utvandra till USA. Han hade gjort sin antinazistiska inställning 
känd genom tal och uppsatser under 1930-talet, och han tackade för ”den 
eindrucksvollen Artikel”. Han var utomordentligt glad, skrev han, åt 
den äkta moraliska känsla som präglade artikeln, och han sympatiserade 
givetvis med de åsikter och känslor som den gav uttryck för. I den 
förvirringens svåra tid som rådde, ville han använda all den auktoritet han 
ägde som författare till att aktivera idéer om mänsklighet och rättvisa. 
Som gäst i Schweiz hade han dock inget inflytande, men i USA dit han 
nu begav sig, hade de idéer som både Gillis Hammar och han själv stod för 
hemortsrätt och där fanns det större möjligheter att leva fritt.

George Bernard Shaw, nobelpristagare i litteratur 1925, skrev den 
27 september ett brevkort, som började: ”An excellent article, with 
which I quite agree.” Tyvärr, fortsatte han, var det på samma sätt i alla 
engelsktalande länder: utlänningar uteslöts av ekonomiska skäl eller för att 
de var kineser och japaner. Om Ku Klux Klan i USA hade hittat en ledare 
som Hitler, skulle resultatet ha blivit förskräckande.
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Lloyd George, brittisk liberal premiärminister 1916–1922, lät 
en sekreterare bekräfta att brevet med artikeln hade kommit fram. 
Borgmästaren i Lyon, som också var Président de la Chambre des Deputés, 
lämnade endast ett helt innehållslöst kvitto på att hans kansli tagit emot 
artikeln.

Samvetets skri

Naturligtvis var svaren uppmuntrande. Framstående kulturpersonligheter 
tackade för artikeln. De instämde i kritiken av judeförföljelserna, och de 
prisade utmaningen mot världens likgiltighet och indignationen över att 
ingenting gjordes. Några lovade att sprida artikeln vidare, så fler skulle 
få läsa den. En judisk tidskrift publicerade den. Men ändå, vad blev 
resultatet?

Alla som svarade skrev att de personligen kände sig drabbade av 
judarnas öde och att de personligen sökte hjälpa flyktingar i sin närhet. 
Men sedan övergick de snabbt till att tala om sina egna problem: Benedetto 
Croce skrev om sin oro för den italienska censuren, Francesco Nitti om 
sin sorg över fascismens utveckling i Italien. Malinowski skrev att han 
önskade att Freud skulle få ett nobelpris. Johan Huizinga uttryckte vad alla 
tycktes mena, nämligen att Gillis Hammars förslag var politiskt omöjliga. 
De utvägar som han målade upp gällde möjligen Sverige, men säkert 
inte som i Huizingas fall Nederländerna. Nästan alla skrev ändå att de 
hoppades att appellen skulle ha framgång. Undantag var Lloyd George och 
borgmästaren i Lyon som bara lämnade formella och intetsägande svar.

Flera fann tröst i att någon var en samvetets röst som, för att citera 
André Gide, gav uttryck för den indignation som aldrig fick förbli inaktiv. 
Men ingen kom med konkreta förslag. Ingen såg någon utväg att hjälpa 
fler utsatta judar att fly från Tyskland och Österrike. De positiva svaren 
var uppmuntrande, men de innebar också en stor besvikelse. Breven blev 
liggande, de publicerades aldrig. Initiativet kom av sig.

Mest engagerad var Benedetto Croce, filosofen och historikern som 
levde som ekonomiskt oberoende författare i Neapel. Han var inte någon 
organiserad motståndsman, men han var en orädd kritiker av Mussolinis 
regim, och han var angelägen om att hans ställningstaganden skulle bli 
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allmänt kända både i Italien och utomlands.12 Han var som framgått 
medveten om att hans post var censurerad, och han oroade sig för att 
hans brev inte skulle komma fram. Han hade hoppats att hans svar skulle 
publiceras i svenska tidningar. Men så blev det inte. Den tidning som först 
återgav hans uttalande blev i stället Palestinian Post i Jerusalem. Det skedde 
den 2 oktober 1938 i engelsk översättning, och svaret från Mussolinis 
anhängare kom i form av hätska artiklar i några italienska tidningar, där 
Benedetto Croce anklagades för att gå judarnas ärenden och förråda sitt 
land.13

Den italienske sociologen Ferrero, som kallade artikeln för ”ett 
mänskligt samvetsskri”, skrev att inte bara förövarna bar det moraliska 
ansvaret för de ohyggliga judeförföljelserna, utan också alla de som förblev 
likgiltiga, alla som inte reagerade och protesterade. År 1938 drabbades 
judar i Tyskland och Österrike av inaktivitet och likgiltighet, idag drabbas 
människor runt jorden, som är på flykt eller som skulle vilja kunna fly, 
därför att deras mänskliga rättigheter kränks, eller därför att deras liv, 
säkerhet eller frihet är hotad. Det grundläggande temat i artikeln om 
Judarna och vi är tyvärr fortfarande aktuellt.

Gillis Hammar skrev för att han måste ingripa, måste göra något. Han 
avslutade sin artikel med bilden av ett skepp som har strandat inom synhåll 
från kusten. Människor på land beklagar visserligen dem som drunknar 
därute, men de står där bara och gör ingenting för att hjälpa. Det kan vara 
på det sättet, skrev han, men det kan vara än värre. Människorna på land 
kan till och med själva genom sitt uppträdande bidra till att de olyckliga 
går under. ”Kan vi då ingenting göra?”

12 Petri Liukkonen, Benedetto Croce (1866–1952),  
<http://www.kirjasto.sci.fi/croce.htm>, 6/4 2013.
13 Capristo (2009) s. 157 ff.; Croces svar i Palestinian Posts engelska översättning  
s. 175 f.
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Summary

The Jews and Us – An Outcry of Conscience

The article reprinted (and discussed) here was first rejected by leading 
Swedish daily newspaper Dagens Nyheter, though it was later published 
on July 11, 1938 by a liberal Christian paper, Svenska Morgonbladet. The 
author, Gillis Hammar (1887–1981), was headmaster of Birkagården folk 
high school in Stockholm, where from 1933 he and his wife Lisa Hammar 
gave assistance to several hundred Jewish refugees. In the article, Hammar 
called for aid to the Jewish refugees who after ‘Anschluss’ tried to escape 
from Germany and Austria. Despite that the facts about the treatment of 
the Jews were known, and many agreed that the persecution of the Jews 
was shameful, political parties and the press fully supported Sweden’s 
restrictive refugee policy. They argued that Sweden alone could not offer 
protection to the oppressed Jews. 

Still, Gillis Hammar did not propose open borders for all Jewish 
refugees, but – in this period of drastic restrictions on immigration – 
simply asked: “Is there nothing, absolutely nothing, we can do to help?” 
Few ever read this article, and until now it has been completely forgotten.

After publication Gillis Hammar sent a German translation to several 
prominent European intellectuals, some of them welcoming his protest 
against the world’s indifference to the fate of the Jews. They endorsed his 
recommendations and hoped for positive action. Among these intellectuals 
were Benedetto Croce, who spread the article and urged its publication in 
English, Johan Huizinga, Bronisław Malinowski and Thomas Mann.
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Ernst Emsheimer – uppbrottens och 
lojalitetens pris
Henrik Rosengren

Uppbrott och anpassning

Genom att lämna sitt land fattar emigranten ett svårt beslut och betalar 
vanligtvis ett högt pris i det att han bryter många starka känslomässiga 
band. Ytterligare betalning utkrävs då han träder in i den nya omgivningen 
och anpassar sig till den. Resultatet blir ett starkt psykologiskt tvång att 
tycka om det man betalat så dyrt för.1

Ekonomen Albert O. Hirschman fångar i nämnda citat två centrala 
aspekter av landsflyktigas situation oavsett tid och rum – uppbrott och 
anpassning. Hirschman kunde tala av egen erfarenhet: född och uppvuxen 
i en judisk medelklassfamilj i Berlin och politiskt aktiv på vänsterkanten 
tvingades han lämna Tyskland 1933 och sedermera Frankrike 1940.2 Det var 
sannolikt även dessa erfarenheter som utgjorde grunden för Hirschmans 
vetenskapliga teoriskapande. Utifrån de grundläggande begreppen 
sorti, protest och lojalitet sökte han nämligen skapa en övergripande 
förklaringsmodell tillämpbar på individers förhållande till olika former av 
gemenskaper och sammanslutningar.

Hirschmans begreppsapparat utgör, liksom hans öde som tysk-
judisk intellektuell invandrare till en ny vetenskaplig och kulturell 
miljö, en central utgångspunkt för föreliggande artikel. Studier av hur 
de tyskspråkiga judiska flyktingarna och invandrarna etablerade sig i 
exempelvis USA, Israel och Storbritannien och bidrog till att utveckla sina 

1 Albert O. Hirschman, Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter (Lund 2008), 
s. 125 f.
2 Hirschman (2008), s. 7.
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yrkesfält är legio.3 I relation till svenska förhållanden råder det dock en 
brist på denna typ av undersökningar.4

Inom det svenska musikområdet finns det en rad tyskspråkiga 
individer vilkas ”judiskhet” kom att hamna i fokus på grund av nazismen 
och som utifrån sina modernestetiska inriktningar och internationella 
kontaktnät kom att påverka det svenska intellektuella och konstnärliga 
musikfältet. Ernst Emsheimer, född 1904, musiketnolog och museichef 
på Musikhistoriska museet i Stockholm, var en av dessa. Likt Hirschman 
var han uppvuxen i en tysk-judisk borgerlig miljö och aktiv i politiska 
vänsterkretsar. Likt Hirschman lämnade han också Tyskland som en 
konsekvens av nazismen. Via Sovjetunionen hamnade Emsheimer till sist 
i Sverige där han stannade, bildade familj, utvecklade Musikhistoriska 
museet och byggde upp den svenska musiketnologiska forskningen.

Emsheimer dog 1989, ett symboliskt årtal då det markerar en slutpunkt 
för andra världskrigets efterdyning – kalla krigets upphörande. Symboliskt 
även för att årtalet därigenom antyder en startpunkt för det fördjupade 
vetenskapliga, politiska och mediala intresset för nazismen och Förintelsen 
som fick sitt utlopp under 1990-talet.5 I relation till Emsheimers judiska 
bakgrund, hans internationella kontaktnät inte minst i Östeuropa och 
Sovjetunionen, och det vänsterpolitiska engagemanget utgör andra 
världskriget, i synnerhet antisemitismen och Förintelsen, och kalla kriget 
två självklara fonder mot vilka Emsheimers liv och verksamhet kan 
studeras.

Analysen av Emsheimer är en del av ett kollektivbiografiskt 
forskningsprojekt, Insiders eller outsiders? En kollektivbiografisk studie 
av svensk-judiska musikutövares integration i Sverige under 1900-talet, 
där jag studerar uppbrotten från tidigare miljöer och anpassningarna 
till det svenska samhället bland ett antal individer med tillskriven eller 

3 Se exempelvis Walter Laqueur, Generation Exodus. The Fate of Young Jewish 
Refugees from Nazi Germany (Hanover & London 2001) och Steven E. Aschheim, 
Beyond the Border. The German-Jewish Legacy Abroad (Princeton 2007).
4 Helmut Müsseners avhandling Exil in Schweden. Politische und kulturelle 
Emigration nach 1933 (München 1974) utgör ett viktigt undantag.
5 Kristian Gerner & Klas-Göran Karlsson, Folkmordens historia. Perspektiv på det 
moderna samhällets skuggsida (Stockholm 2005), s. 17 f.
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självdeklarerad judisk lojalitet.6 Innan jag återgår till Emsheimer vill jag ge 
en övergripande presentation av forskningsprojektet i dess helhet. Detta för 
att ge läsaren det kontextuella och vetenskapliga ramverk som kommer att 
utgöra kärnan i analysen. 

Ernst Emsheimer. Källa: Ernst Emsheimers arkiv, Musik- och teaterbiblioteket vid 
Statens musiksamlingar. Fotograf okänd.

Den kollektivbiografiska studien

Projektet syftar till att utifrån ett kollektivbiografiskt tillvägagångssätt 
undersöka integreringen av ett antal invandrade tyskspråkiga individer 
med tillskriven eller självdeklarerad judisk lojalitet verksamma inom det 
svenska musikfältet under 1900-talet. Detta sker dels genom en analys av 
deras förhållande till ett antal kulturella och nationella gemenskaper och 
till olika estetiska strömningar, dels genom en undersökning av hur dessa 
förhållanden och förhållningssätt uttrycktes i professionella och privata 
sammanhang. Dessutom studeras majoritetssamhällets reception av dessa 

6 Min studie ingår i sin tur i ett större projekt, I skuggan av Förintelsen. Judars 
integration och kulturskapande före, under och efter andra världskriget. Häri ingår 
även konstvetaren Tanja Schult, som behandlar svensk-judiska konstnärers 
förhållande till Förintelsen, och historikern Harald Runblom som gör en biografisk 
studie av historikern och sionisten Hugo Valentin. Projektet är finansierat av 
Riksbankens Jubileumsfond.
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individer och deras verksamhet samt de sistnämndas bidrag till det svenska 
kulturlivet.

Lakunen inom forskningen gällande musikutövande immigranters 
situation i Sverige har uppmärksammats av musikvetaren Henrik 
Karlsson.7 De personer som huvudsakligen behandlas i projektet är: 
Hans Holewa (1905–1991), Richard Engländer (1889–1966), Maxim 
Stempel (1898–1972), Ernst Emsheimer (1904–1989) samt Herbert Connor 
(1907–1983).8 Dessa personer var verksamma som bland annat tonsättare, 
musiker, skribenter och musikforskare. De finns omnämnda i kortfattade 
och spridda vetenskapliga sammanhang.9 Dessa personer kom till Sverige 
ursprungligen från Tyskland och Österrike under perioden 1933–1943 och 
deras ankomst är med undantag för Ernst Emsheimer kopplad till det 
nazistiska maktövertagandet 1933.

För projektet och dess avgränsning är det centralt att de riktade sin 
konstnärliga och yrkesmässiga verksamhet mot en kulturell offentlighet. 
Därigenom vidgas studien till att inte enbart vara fokuserad på individernas 
upplevelser och förhållningssätt utan även mot receptionen av deras 
verksamhet och mot deras bidrag till det svenska kulturlivet.

För att skapa ett bredare kontextuellt sammanhang är det relevant 
att jämföra med svensk-judiska musikpersonligheter som Felix Saul 
(1883–1942), Moses Pergament (1893–1977) och Leo Rosenblüth (1914–
2000). Dessa kom till Sverige i början av 1900-talet och var redan före 
1933 etablerade i landet.10 Komparationen mellan de båda grupperna, 
invandrade judar före 1933 samt invandrare efter 1933 vilka drabbats av den 
nazistiska raslagstiftningen, är särskilt relevant i relation till individernas 

7 Henrik Karlsson, Det fruktade märket. Wilhelm Peterson-Berger, antisemitismen 
och antinazismen (Malmö 2005), s. 100.
8 Graden av offentlig verksamhet har utgjort ett urvalskriterium för vilka 
individer som skall studeras inom gruppen tyskspråkiga flyktingar och invandrare 
verksamma inom musikfältet. Bristen på synlighet i offentligheten har gjort att 
ett antal kvinnliga musiker som flydde från Nazityskland, bland dem Maria 
Spilga, Margot Stahl, Maria Ribbing och Hertha Fischer fallit utanför ramen 
för undersökningen. Samma förklaring gäller frånvaron i studien av Ernst 
Wasservogel, Emil Klinger, och Mayer Mahr.
9 Se exempelvis Gisela Luttu, ”Des Leben und Schaffens des Musikwissenschaftlers 
Richard Engländer,” 3-betygsuppsats (Stockholms universitet 1971); Müssener 
(1974).
10 Karlsson (2005); Rosengren (2007).



167

förhållande till Förintelsen och det tyskspråkiga kulturarvet. Samtidigt 
ger det jämförande perspektivet en möjlighet till analyser av en längre 
tidsperiod.

Kollektivbiografi som metod

Studien skall genomföras som en kollektivbiografi. Till skillnad från den 
kollektivbiografiska tradition som särskilt Pierre Bourdieu förknippas med, 
där metoden syftar till att söka efter mönster och strukturer på bekostnad 
av de individuella porträtten och levnadserfarenheterna, skall min studie 
kombinera både strukturella och aktörsanknutna perspektiv.11 Projektet 
syftar till att undersöka de karriärmässiga villkor och levnadsbetingelser 
som utgjorde grunden för individernas integrering i det svenska 
samhället i allmänhet och i musik- och kulturlivet i synnerhet. Med den 
kollektivbiografiska ansatsen är strävan att finna mönster i individernas 
situation som kan säga något om det samhälle de var verksamma i och mer 
specifikt det musik- och kulturliv där de hade sin yrkesgärning. Samtidigt 
gör det begränsade antalet personer även mer djupgående studier av 
individerna möjliga.12 I föreliggande artikel är dock den kollektivbiografiska 
ansatsen satt åt sidan till förmån för en biografisk analys av Emsheimer.

Judiska erfarenheter

Individernas förhållningssätt till judiska kulturella och/eller religiösa 
traditioner utgör en viktig aspekt i studien. Till Sverige anlände 
undersökningspersonerna i de flesta fall som tyskspråkiga, judiska 
flyktingar. Detta är emellertid inte liktydigt med att de själva uttryckte 
någon lojalitet till en judisk tradition. I Emsheimers fall är den bild som 
skymtar fram i texter om honom att judisk kultur och tradition inte 

11 Pierre Bourdieu, Konstens regler. Det litterära fältets uppkomst och struktur (Stehag 
2000), s. 373.
12 Volker R. Berghahn & Simone Lässig, Biography between Structure and Agency. 
Central European Lives in International Historiography (New York & Oxford 2008), 
s. 20, 147.
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spelade någon roll i hans liv.13 Vid en första anblick tycks det samma 
gälla för exempelvis Maxim Stempel och Hans Holewa. I sammanhanget 
är det av vikt att undersöka individernas förhållningssätt till det judiska 
kulturarvet, konfessionellt som icke-konfessionellt, och om möjligt 
studera den eventuella förändring som uppbrottet från ursprungsmiljön 
medförde. Kulturarv förstås här som utvalda kulturföreteelser med särskilt 
betydelsebärande funktion inom en nationell gemenskap.14

Tidigare forskning har visat hur konsekvensen av den nazistiska 
antisemitiska raspolitiken inte sällan blev att sekulärt orienterade tyska 
flyktingar med judisk bakgrund, vilka tidigare inte betraktat sig som 
judar, kom att betona en tillhörighet till en judisk kulturtradition i större 
utsträckning. Här kan särskilt erinras om Nelly Sachs som under de sista 
åren innan hon 1940 anlände till Sverige i allt större utsträckning lät sig 
inspireras av ett judiskt kulturarv.15 Den finlandsfödde, svensk-judiske 
tonsättaren och musikskribenten Moses Pergament kan lyftas fram 
som exempel på hur både den judiska och den svenska identifikationen 
tydliggjordes som en konsekvens av nazisternas maktövertagande.16

Medan Sachs och Pergament är exempel på hur den uttryckta judiska 
tillhörigheten förstärktes eller tydliggjordes som en effekt av nazisternas 
antisemitism och Förintelsen visar konsthistorikern Kevin Parker hur 
två av de mest inflytelserika konstvetarna som flydde till USA, Richard 
Krautheimer och Erwin Panofsky, intog en motsatt position där det judiska 
fick stå tillbaka för en mer universalistisk hållning.17

13 Müssener (1974); Albrecht Schneider, ”Berichte und Kleine Beiträge”, i Jahrbuch 
für Volksliedforschung 1990, s. 110–113; Jan Ling, ”Emsheimer, Ernst”, i Sohlmans 
Musiklexikon, band 2 (Stockholm 1975), s. 452; dens., ”In Memoriam. Ernst 
Emsheimer (1904–1989)”, i Ethnomusicology 1990:3, s. 425–427.
14 Stefan Bohman, ”Förord”, i Musiken i politiken (Stockholm 2003), s. 8.
15 Gunnar D. Hansson, ”Om Nelly Sachs”, i Nelly Sachs, Samlade dikter 
(Stockholm 2001), s. 12–14; Ruth Dinesen, Nelly Sachs. Eine Biographie (Frankfurt 
am Main 1992).
16 Rosengren (2007).
17 Kevin Parker, ”Art history and exile. Richard Krautheimer and Erwin Panofsky”, 
i Stephanie Barron (ed.), Exiles and Emigrés. The Flight of European Artists from 
Hitler (Los Angeles 1997), s. 317–325.
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En fråga är i vilken utsträckning de musikutövande judiska flyktingarna 
var delaktiga i de judiska församlingarnas verksamheter och i vilken mån 
de uttryckte en judisk tillhörighet i relation till nazismen, antisemitismen 
och Förintelsen. För att kunna spåra en eventuell förändring är det 
nödvändigt att undersöka deras förhållningssätt till en judiskhet vid tiden 
före deras ankomst till Sverige.

Det tyska och svenska kulturarvet

Två andra viktiga teman i projektet rör individernas relation till Tyskland 
och Sverige och de tyska respektive svenska kulturarven. Majoriteten av 
de flyktingar och invandrare som skall undersökas var födda och/eller 
utbildade i Tyskland. Tyska var deras modersmål och det är rimligt att anta 
att flertalet uppfattade sig som tyskar vid sin ankomst. Deras profession 
och konstnärlighet var också sprungen ur ett tyskspråkigt musikarv. 
Förhållandet mellan det tyskspråkiga kulturarvet och de enskilda 
individerna skall problematiseras och undersökas närmare.

Nazismen kom att påverka den mer generella bilden av Tyskland och 
tyskheten i Sverige negativt. Den tidigare självklara vetenskapliga och 
kulturella förbindelsen mellan Sverige och Tyskland var inte lika given 
längre.18 Vilka konsekvenser fick denna för-ändrade bild av tyskhet 
för individernas förhållningssätt till den tyskspråkiga kulturen och 
majoritetssamhällets reception av de studerade individernas tyskhet? 
Tematiken berörs hos några av aktörerna, exempelvis Maxim Stempel och 
Ernst Emsheimer, vilka 1943 undertecknade ett brev som publicerades i 
tidskriften Politische Information och som syftade till ett avståndstagande 
från nazismen och att förbättra den negativa bilden av Tyskland och det 
tyska folket.19

Centralt är även att undersöka individernas relation till det svenska 
kulturlivet och deras bidrag till detsamma. Tidigare forskning har 
poängterat hur den judiska invandringen från Västeuropa under 1800-

18 Birgitta Almgren, Drömmen om Norden. Nazistisk infiltration 1933–1945 
(Stockholm 2005), s. 20.
19 Müssener (1974), s. 198 f.
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talet bidrog till det moderna Sveriges framväxt.20 Kan ett motsvarande 
mönster, om än mindre uttalat, tecknas mot bakgrund av de judiska 
flyktingar och invandrare som etablerade sig i Sverige från 1933 och framåt? 
I förlängningen av denna frågeställning finns också receptionsaspekten, 
det vill säga hur de utifrån sin yrkeskompetens i fråga om exempelvis 
repertoarkännedom och modernestetisk uppfattning mottogs i det svenska 
musiklivet.

Lojalitet, protest, sorti

För att få en sammanhängande begreppsapparat i analysen av hur 
undersökningspersonerna förhöll sig till olika kollektiva gemenskaper har 
jag, som inledningsvis nämndes, valt att utgå från Albert O. Hirschman. 
1970 lanserade han en teori om hur individer kan agera om de är missnöjda 
med sina relationer till exempelvis företag, organisationer och stater. 
Utgångspunkten är visserligen den ekonomiska sfären, men Hirschmans 
enkla modell har visat sig vara användbar inom högst varierande områden.21 
Grunden i denna är begreppen sorti och protest. Sorti innebär att individen 
visar ett missnöje med den organisation eller företag han har en relation till 
genom att exempelvis sluta köpa en produkt, gå ur organisation eller om 
förhållandet rör en stat – emigrera. Protest innebär att missnöjet artikuleras 
och riktas mot den aktuella sammanslutningen eller staten, till exempel via 
skrivelser, artiklar, demonstrationer eller andra typer av aktioner. Protesten 
kan användas både om individen är i eller har lämnat organisationen eller 
staten och är en grundläggande funktion i varje politiskt system. Syftet är 

20 Gunnar Broberg, ”De judiska vännerna. Judiska bidrag till kulturlivet i 
sekelskiftets Sverige”, i Gunnar Broberg, Harald Runblom & Mattias Tydén (red.), 
Judiskt liv i Norden (Uppsala 1988), s. 223–241.
21 Se exempelvis Albert O. Hirschman i ”Exit, Voice and the Fate of the German 
Democratic Republic” i dens., A Propensity to Self-subversion (Cambridge & London 
1995), s. 9–44; Lena Agevall & Gunnar Olofsson, ”Albert O. Hirschmans liv och 
verk”, förordet i Hirschman (2008), s. 23–33. För kritik av teorin, se exempelvis 
Brian Barry, ”Reviewed work(s). Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline 
in Firms, Organization, and States by Albert O. Hirschman.”, British Journal 
of Political Science 1974:1, s. 79–107 och Tommy Möller, Brukare och klienter i 
välfärdsstaten. Om missnöje och påverkansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg 
(Stockholm 1996).
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att förändra ett förhållande som individen uppfattar som problematiskt.22

Sorti och protest står i förhållande till varandra, bland annat genom 
att möjligheterna till sorti minskar sannolikheten att protesten används. 
Ju lägre kostnader ett uppbrott medför desto lättare är det för individen 
att bryta upp. Givetvis är skillnaden mellan att sluta köpa en produkt och 
emigrera väsensskild och så också hur förhållandet mellan sorti och protest 
ser ut i respektive fall, men grundresonemangen och begreppsapparaten är 
tillämpbara i många typer av situationer, inte minst på emigrationen av 
intellektuella från Nazityskland.

Genom att tillföra begreppet lojalitet fördjupar Hirschman sitt 
resonemang kring hur sorti och protest är relaterade till varandra. Lojalitet 
begränsar användandet av sortin och intensifierar protesten. Om en 
medborgare i en demokratisk stat uppfattar att staten begår felaktigheter är 
sannolikheten större att han protesterar än lämnar sitt land då kostnaderna 
för att göra sorti är alltför stora i relation till lojalitetens band. Lojaliteten 
är beroende av vilka alternativ som är tillgängliga för individen.23

Sorti- och protestalternativen i Hirschmans mest grundläggande 
betydelse förutsätter självständiga aktörer.24 I mitt fall rör det sig dock 
även om individers förhållande till auktoritära stater som Nazityskland, 
där aktörernas självständighet är inskränkt. Handlingsutrymmet måste 
då också förstås i relation till detta och dess begränsning kan exempelvis 
yttra sig i att alternativet protest medför grova sanktionsåtgärder från 
den auktoritära staten. Sanktionerna kan innebära så stora kostnader för 
individen att protest inte är ett rimligt alternativ. Då återstår sorti.

Sortin kan också vara påtvingad och innebära att kostnaden för att 
stanna kvar överskrider uppbrottets pris. Detta gällde i allra högsta grad 
de tyska judarna. Sortin förutsätter vidare en stat/område att fly till. 
Presumtiva mottagarländers avoghet har inskränkt judars och många 
andra flyktinggruppers möjligheter att göra sorti.

Protesten kan i regel lättare framföras i den miljö personen emigrerat 
till. Där kan individen också uttrycka en lojalitet till vissa specifika 
värden förknippade med den miljö denne lämnat. Sorti-, protest- och 

22 Hirschman (2008), s. 40 och 59.
23 Hirschman (2008), s. 96–98 och 113.
24 Agevall & Olofsson i Hirschman (2008), s. 31.
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lojalitetsbegreppen är inte enbart möjliga att använda i analysen av 
individernas förhållande till stater som Sverige och Nazityskland. De kan 
även appliceras på hur personerna relaterar till olika kulturarv, politiska 
ideologier, familjesituationer et cetera. Begreppsapparaten sätter fingret på 
det för biografiskrivandet centrala förhållandet mellan struktur och aktör. 
Hur påverkar strukturen aktörens möjligheter att göra sorti eller vädra sitt 
missnöje medelst protest? På vilket sätt utgör strukturella förhållanden 
ett skäl för sorti? Vilka typer av strukturer uttrycker individen lojalitet 
gentemot?

Efter att ha presenterat projektet i dess helhet och redogjort för 
några av de teoretiska och metodologiska bevekelsegrunderna vill jag 
nu återvända till huvudpersonen för denna artikel, Ernst Emsheimer. 
Syftet är fortsättningsvis att för det första genom en biografisk analys 
av Emsheimers tid i Tyskland och Österrike ringa in den övergripande 
formativa vetenskapsmiljö som hade bäring för hans verksamhet i Sverige. 
För det andra vill jag genom att lyfta fram hans sortiförsök från Sverige 
under 1940-talet framtill dess han fick sitt svenska medborgarskap visa 
på några av de betingelser en intellektuell tysk-judisk invandrare hade 
att leva under. I förlängningen av dessa syften vill jag slå fast att aspekter 
kring judiskhet och det judiska predikamentet har relevans för studier av 
Emsheimer.

Den biografiska bakgrunden

Ernst Emsheimer föddes 1904 i Frankfurt am Main och dog 1989 i 
Stockolm i sviterna efter ett slaganfall. Frankfurt var under Emsheimers 
uppväxtår ett viktigt kultur- och musikcentrum som kunde mäta sig med 
Berlin. Han växte upp i en borgerlig judisk familj där förväntningarna  hos 
föräldrarna dock inte var att han professionellt skulle ägna sig åt musik 
utan istället studera juridik och nationalekonomi. Emellertid fick han 
tidigt undervisning i pianospel och musikteori, bland annat av tonsättaren 
och konservatorieläraren Bernhard Sekles (1872–1934) som också var den 
modernistiskt inriktade Paul Hindemiths (1895–1963) lärare. Som en 
kompromiss mellan ambitionen om vidare högre piano- och kompositions-
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studier och framförallt faderns önskemål om en juridisk karriär inledde 
Emsheimer musikvetenskapliga studier. Dessa bedrevs i Heidelberg, Wien 
och Freiburg. 1927 disputerade Emsheimer på avhandlingen Johann Ulrich 
Steigleder, sein Leben und seine Werke. Steigleder (1593?–1635) verkade under 
barocken som organist och tonsättare. Förutom Emsheimers intresse för 
konstmusiken och det tyska klassiska bildningsarvet, som bland annat 
avhandlingen om Steigleder vittnar om, vände han sig också till mer 
modernistiska tongångar, noterbart i artikeln ”Gesellschaftsmusik in 
Großstadtzentrum Frankreichs”, där han behandlar jazzmusik.25

1932 gick faderns bankverksamhet omkull. Detta i kombination med 
det hårdnande politiska klimatet gjorde att Emsheimer lämnade Tyskland 
samma år. Målet var Sovjetunionen och närmare bestämt Leningrad där 
han åren 1932–1936 arbetade vid den statliga akademin för konstvetenskap. 
Samtidigt var Emsheimer verksam som musikkonsulent vid Eremitaget, där 
han fick musiketnologiska uppdrag som förde honom till norra Kaukasus 
där han gjorde inspelningar av ossetisk och georgisk folkmusik.26

På grund av politiska omständigheter lämnade Emsheimer Sovjet-
unionen och anlände till Sverige den 20 december 1936.27 Hustrun Mia 
hade lämnat Stalins Sovjet tidigare. I Sverige fick Emsheimer anställning 
som arkivarie på Etnografiska museet i Stockholm. Inledningsvis 
arbetade han utan ersättning och var då hänvisad till att försörja sig som 
blockflöjtslärare.28 I arbetsuppgifterna på Etnografiska museet ingick bland 
annat att bearbeta det mongoliska musikmaterial som insamlats 1936–
1937 av den danske forskningsresanden Henning Haslund-Christensen 
(1896–1948) i samband med Sven Hedins (1865–1952) sista expedition till 
nordvästra Kina. Rapporten gavs ut under titeln The Music of the Mongols. 
Part I Eastern Mongolia (Reports from the scientific expedition to the north-

25 Schneider (1990), s. 110–113.
26 ”Museet skulle införlivas i det svenska musiklivet”, radiointervju med Ernst 
Emsheimer av Anders Hammarlund, SR P3, 12/6 1986.
27 Riksarkivet (RA), Statens utlänningskommissions arkiv (SUK), Kungliga 
socialstyrelsen, kanslibyrån, F 1 b:486, Ernst Emsheimers (EE) akt. Ansökan om 
uppehållstillstånd–arbetstillstånd, 1/2 1938. Emsheimers lojalitet till Sovjetunionen 
och kommunismen kräver ytterligare undersökningar. Utrymmet i föreliggande 
artikel har inte tillåtit fördjupningar av dessa aspekter.
28 RA, SUK, Kungliga socialstyrelsen, kanslibyrån, F 1 b:486, EE:s akt, EE till 
Kungliga socialstyrelsen, 8/1 1938. 
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western provinces of China under the leadership of Dr. Sven Hedin – the Sino-
Swedish expedition – publication 21. Stockholm 1943).

1949 blev Emsheimer chef för Musikhistoriska museet i Stockholm där 
han i synnerhet sysselsatte sig med att utvidga museets instrumentsamling 
och restaurera äldre instrument. Under Emsheimers ledning utvidgades 
museets konsertverksamhet och dess scen blev en av de viktigare för 
framföranden av medeltida och renässansmusik. Hans goda kontakter 
med internationell musikantropologisk forskning bidrog till att det inom 
det svenska musiklivet och musikforskningen skapades internationella 
kontaktytor.29 På grund av sin kännedom om medeltida musik 
konsulterades Emsheimer också av Ingmar Bergman inför inspelningen av 
Det sjunde inseglet. Parallellt med dessa verksamheter fortsatte Emsheimer 
med musiketnologiskt forskningsarbete, vilket bland annat förde honom 
till Sudan och Marocko. Under 1930- och 1940-talen var han delaktig i 
Emigranternas självhjälp, en förening inriktad mot socialt understöd och 
kulturell verksamhet för judiska flyktingar och invandrare. Han kom även 
i kontakt med en mängd landsflyktiga intellektuella, bland dem Bertolt 
Brecht och Peter Weiss.30

Emsheimer var engagerad inom den politiska vänstern. Det ideologiska 
intresset formades redan i ungdomsåren i Tyskland. Kontakten med den 
tyska socialdemokratins ungdomsrörelse efter första världskriget gjorde 
ett djupt intryck på honom. I dessa sammanhang lärde han känna Paul 
Hindemith vars musik, enligt Emsheimer, verkade som en enande och 
framtidsvisionär kraft för honom och många andra inom ungdomsrörelsen. 
Med tiden radikaliserades Emsheimers vänsteruppfattning och ett intresse 
för Sovjetunionen och ”det stora socialistiska experimentet” växte. Under 
1960-talet deltog han tillsammans med hustrun i demonstrationer mot 
Vietnamkriget. 1960 utnämndes han till hedersdoktor vid Uppsala 
universitet och samma år invaldes han även i Musikaliska akademien.31

29 Sten Dahlstedt, Individ och innebörd. Forskningsinriktningar och vetenskaps-
teoretiska problem inom svensk akademisk musikforskning 1942–1961 (Göteborg 
1999), s. 84.
30 Ling (1975), s. 452; dens. (1990), s. 425–427.
31 Müssener (1974), s. 291; Hammarlund, SR P3, 12/6 1986; Ling (1990), s. 428.
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Guido Adler och den jämförande musikvetenskapen

För att förstå Emsheimers insats i svenskt musikliv är det nödvändigt att 
teckna konturerna av det vetenskapliga och kulturella liv han hade sin 
bakgrund i som ung student och forskare. Här var inte minst miljön i Wien 
central. Emsheimer kom till Wien i mitten av 1920-talet och studerade då 
bland annat för Guido Adler (1855–1941) och Wilhelm Fischer (1886–1962). 
Wien var vid denna tid ett centrum för ett nytänkande inom konst, kultur 
och vetenskap. Arnold Schönberg (1874–1951), Sigmund Freud (1856–1939), 
Gustav Mahler (1860–1911) och Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) var 
frontfigurer bland Wiens intellektuella kulturradikaler.32 Inom musiken 
var det särskilt Schönberg, Mahler och Schönbergs lärare, Alexander von 
Zemlinsky (1871–1942), som stod för den tonala revolutionen.33

Guido Adler, som rörde sig i dessa nyskapande kretsar, fick stort 
inflytande över Emsheimers forskningsutveckling. Adler betraktas 
som en av den moderna musikvetenskapens fäder och blev en central 
auktoritet inte bara i Wien utan runt om i världen där musikvetenskapliga 
institutioner utvecklades. Adler företrädde en ny inriktning inom 
musikforskningen där syftet inte främst var att studera det nationella 
kulturarvet. I stället skulle musikmediet och det musikaliska konstverket 
utgöra forskningsämnen. Med utgångspunkt i detta verkade Adler bland 
annat för kritisk stilanalys och argumenterade för att musikhistorien skulle 
skrivas utifrån stilarnas skiftningar. Adler arbetade dock själv även i linje 
med en mer konventionell, historiskt inriktad musikforskning, exempelvis 
som redaktör för Denkmäler der Tonkunst für Österreich och som utgivare 
av ett antal kompositioner signerade de österrikiska kejsarna Ferdinand 
III, Leopold I och Joseph I.34 Som så många assimilerade judar i Wien 
var Adler en stor beundrare av Wagner. Hans Wagnerdyrkan ledde till att 
han grundade Akademischer Wagnerverein. Dock vände han sig mot de 
wagnerianer som i nationalismens och völkisch-andans bakvatten uteslöt 

32 Fredrik Bedoire, Ett judiskt Europa. Kring uppkomsten av en modern arkitektur 
1830–1930 (Stockholm 1998), s. 313 f.
33 Steven Beller, Vienna and the Jews 1867–1938. A cultural history (Cambridge 
1997), s. 24 f.
34 <http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=818&letter=A>, 9/6 2011.
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judarna ur den tyskspråkiga gemenskapen.35

Redan 1895 presenterade Adler en banbrytande indelning av musik-
forskningsdisciplinen i en historisk och en systematisk musikvetenskap. 
Inom den sistnämnda rymdes bland annat den så kallade jämförande 
musikvetenskapen (vergleichende Musikwissenschaft) vilken senare kom 
att utvecklas till en självständig disciplin.36 Denna var till skillnad från 
den tidigare förhärskande nationalistiska musikforskningen universellt 
inriktad. Det var också denna inriktning Emsheimer kom att arbeta 
utifrån. Adler utnämndes till professor i musikhistoria 1898 men hade 
även ett starkt intresse för samtida musik. Han var nära vän till Gustav 
Mahler med vilken han publicerade en bok. Adler intresserade sig även för 
modernister som Arnold Schönberg. 1924 blev han redaktör för Handbuch 
der Musikgeschichte och denna tidskrift kom att utgöra en plattform för 
lanserandet av Adlers innovativa idéer om musikforskning.37

Adlers föreläsningar i Wien lockade studenter från stora delar av 
Europa och hans tankar blev därigenom normgivande långt utanför 
Österrike. Detta gällde inte minst i USA dit många av hans judiska 
studenter flydde under 1930-talet. Särskilt Kalifornien blev ett centrum 
för den nya musikforskningen. Detta bidrog till framväxten av den nya 
disciplinen ethnomusicology. Till följd av sin judiska bakgrund drabbades 
Adler av publikationsförbud i samband med den nazistiska ockupationen 
av Österrike 1938.38

Som student i den kosmopolitiska och nyskapande wienska 
miljön befann sig Emsheimer således i centrum av en allmänestetisk 
och musikvetenskaplig förnyelse. Adlers indirekta påverkan via 
sina landsflyktiga studenter på utvecklingen av den amerikanska 
musikvetenskapen fick sin parallell i Emsheimers bidrag till den svenska 
musiketnologiska forskningen. Det förefaller sannolikt att Emsheimers 
intresse för musiketnologi emanerade ur miljön kring vergleichende 
Musikwissenschaft i Wien, även om han vid den tiden, enligt egen utsago, 

35 Beller (1997), s. 157, 162.
36 Anders Lönn, ”Adler, Guido”, Sohlmans musiklexikon, band 1 (Stockholm 
1975), s. 36 f.
37 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/6063/Guido-Adler>, 9/6 2011. 
38 Lönn (1975), s. 36 f.
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mest intresserade sig för västerländsk musik. Mötet med Adler sådde dock 
fröet till ett intresse för utomeuropeisk musik, ett intresse som växte under 
Emsheimers tid i Sovjetunionen.39

Lojaliteten till det judiska

Emsheimers vetenskapliga skolning skedde i en miljö i Wien där enskilda 
judar och de judiska erfarenheterna var centrala delar i den estetiska 
och vetenskapliga omvälvning som ägde rum. Assimilationsprocessen 
skapade omständigheter som var specifika för judarna. Omständigheterna 
var relaterade till möjligheterna att skaffa sig en ny position i det 
framväxande moderna samhället. Det är denna situation som står som 
förklaringsbakgrund till judarnas dominerande roll i den väst/central-
europeiska moderniseringsprocessen. Erfarenheterna gällde även judar som 
inte var troende, vilket majoriteten av de intellektuella judarna inte var, 
då tidens definition av jude relaterade till ursprung.40 Ytterligare studier 
måste göras för att kunna se vilken betydelse den judiska tematiken hade 
för Emsheimers vetenskapliga och estetiska förhållningssätt. Det går 
emellertid inte att bortse från den.

Någon uttryckt lojalitet till någon form av judiskhet har inte upp-
märksammats i tidigare artiklar om Emsheimer. I de genomgångna 
referensartiklarna behandlas ej heller det judiska predikamentet, med 
undantag av korta konstateranden om att Emsheimer hade problem att ta 
sig fram i det svenska samhället på grund av sin judiska börd eller att hans 
släktingar direkt drabbades av Förintelsen.41

Studerar man Emsheimers vetenskapliga skrifter ger dessa intrycket att 
han inte intresserade sig specifikt för judisk musik eller judisk kultur. Mig 
veterligen berör ingen av hans artiklar judisk musik per se. En artikel från 
1941 med översättning av den tyska titeln till engelska innehåller uttrycket 
”Jew's harp”, en idag kontroversiell term för mungiga som inte har med 

39 Hammarlund, SR P3, 12/6 1986. Se även Musikmuseet (MM), Ernst Emsheimers 
arkiv (EE-arkiv), vol. ”korrespondens”, EE till Jehuda L. Magnes, ”Curriculum 
vitae”, odaterat, sannolikt mars 1940.
40 Bedoire (1998), s. 281–323; Beller (1997), s. 11–13.
41 Ling (1990), s. 426; Schneider (1990), s. 112.
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judisk kultur eller judendom att göra. I artikeln är det mungigans historia i 
Sibirien och Centralasien och inte termens etymologi som behandlas.42

Det finns dock arkivmaterial som visar på att den judiska tematiken 
inte var helt frånvarande hos Emsheimer. I hans efterlämnade papper 
på Musikhistoriska museet finns ett detaljerat formulär med över 150 
frågor om judisk kultur och religion och som tycks vara underlag för en 
sorts vetenskaplig kartläggning av judiskt liv i en viss region. Titeln för 
det sexsidiga dokumentet lyder ”Fragebogen für Forschungen unter 
orientalischen Juden”. Utan tidsdatering eller kunskap om ursprunget 
kring detta dokument är det dock svårt att dra några slutsatser. Några svar 
på eller analyser av de frågor som ställs i formuläret har jag inte funnit.43

Det finns uppgifter som tyder på att Emsheimer visade intresse för judisk 
musik och för judarnas situation i Palestina. 1936 reste han exempelvis till 
Palestina och i januari 1940 sökte han en tjänst vid Hebreiska universitetet 
i Jerusalem. Emsheimer hade fått veta att Dr Robert Lachmann, som 
innehaft en tjänst på Institutet för Orientalisk musik, avlidit och att den 
vakanta posten ännu inte hade tillsatts. (Eventuellt var det från Lachmann 
som Emsheimer fått ovan nämnda frågeformulär.) I brevet till Hebreiska 
universitetets ordförande, Judah L. Magnes (1877–1948), skrev han följande 
utifrån sin arbetssituation:

In spite of the interesting work here, the close and intensive study of 
Palestinian music would attract me immensely, all the more as, during a 
prolonged visit to Palestine 1936 I had the opportunity to get acquainted 
with the country: a country which to-day more than ever before constitute 
the hope and future of so many millions of jews [sic!]. I realize how much 
the work of the Institute for Oriental music, to which, incidentally, the 
late Dr. Lachmann himself introduced me on the occasion of my visit to  
Jerusalem, contributes towards the development of Erez Israel and it would 
give me great personal satisfaction to be able to work for our mutual aim 
with everything in my power.44

I citatet framkommer en tydlig önskan att vara delaktig i uppbyggandet av 
Israel (Erez Israel) och ett uttalat intresse för musik inom det palestinska 

42 Ernst Emsheimer, ”Über das Vorkommen und die Anwendungsart der 
Maultrommel in Sibirien und Zentralasien” (On the Occurence and use of the 
Jew's Harp in Siberia and Central Asia), i Ethnos 1941:3–4, s. 109–127.
43 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”.
44 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Judah L. Magnes (kopia), 19/1 
1940.
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området. Emsheimer uttryckte härigenom en beredvillighet att via en 
vetenskaplig insats bidra till den sionistiska ambitionen, vilket han 
menade var ett gemensamt mål för honom och judarna i Palestina. Det 
kan inte uteslutas att formuleringarna är uttryck för en opportunism då 
en liknande retorik inte har återfunnits i Emsheimers övriga texter. För 
att få den sökta platsen var Emsheimer sannolikt nödgad att uttrycka sig 
i dessa termer. Hur pass innerliga formuleringarna var går inte att säga. 
Enligt Anders Hammarlund var Emsheimer en övertygad antisionist, 
åtminstone under 1970-talet, något som låg i linje med hans allmänt 
vänsterideologiska inställning.45 Antisionismen och kritiken mot Israel 
förstärktes efter sexdagarskriget 1967 och Emsheimers uppfattning under 
1970-talet överensstämde med denna kritik.46

Magnes svarade den 23 februari 1940 på Emsheimers förfrågan 
och meddelade att det saknades medel för en fortsatt finansiering av 
Lachmanns lärostol. Men han uppmanade Emsheimer att ändå skicka in 
sin CV och publikationsförteckning, då dennes forskning sades intressera 
flera akademiker inom universitetet.47

Även om Emsheimer inte i förstone såg sig som jude, blev han av 
omständigheterna tvungen att förhålla sig till en judiskhet. Många av hans 
bekanta och kolleger från tiden i Wien och Freiburg var också judar och 
drabbade av nazismen. Det judiska predikamentet var ett återkommande 
tema i korrespondenserna under och de närmsta åren efter kriget.48

Emsheimer gjorde alltså sorti från Tyskland för Sovjetunionen och 
Leningrad redan 1932. I en radiointervju på ålderns höst uttryckte han själv 
förvåning över att han tidigt reflekterade över den politiska utvecklingen 
i Tyskland och vilka konsekvenser den skulle kunna få för honom som 
jude. Även om Sovjetunionen, ”det stora socialistiska experimentet”, i 
sig lockade och trots att det var den utvecklade etnologiska forskningen 

45 Samtal med Anders Hammarlund, 23/4 2009.
46 För en analys av Israelkritiken efter det så kallade sexdagarskriget, se Henrik 
Bachner, Återkomsten. Antisemitismen i Sverige efter 1945 (Stockholm 1999), s. 232–
240.
47 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Judah L. Magnes till EE (kopia), 23/2 
1940.
48 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Ernst Haake till EE, grovdaterat omkring 
1947–1949.
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där som främst föranledde Emsheimer att emigrera dit, verkade också 
den uttalade judefientligheten i Tyskland som en avgörande pushfaktor. 
Emsheimer förstod att det Tyskland han identifierade sig med skulle gå 
under med nazismen.49

”…before all bridges are cut”

Ankomsten till Sverige 1936 innebar dock inte att Emsheimer var befriad 
varken från det nazistiska hotet eller från en mer allmän antisemitism. I sin 
uppehållsansökan från den 18 mars 1937 uppger sig Emsheimer vara tysk 
medborgare. I de så kallade Nürnberglagarna från 1935 fråntogs de tyska 
judarna sitt tyska medborgarskap och följaktligen betecknas Emsheimer 
som ”tysk undersåte” i Stockholmspolisens rapport från februari 1938.50 
Den nazistiska politiken verkade också mot honom i Tyskland, trots hans 
frånvaro. 1938 fråntog universitet i Freiburg honom hans doktorstitel. 
Beslutet var i enlighet med de nazistiska statuterna och kom senare att 
revideras.51

I vilken mån den nazistiska politiken fick direkta konsekvenser för 
Emshemeirs liv och verksamhet i Sverige är oklart; här krävs fortsatta 
undersökningar. Att Nazitysklands aggressiva utrikespolitik påverkade 
Emsheimers agerande står dock klart. När nazisterna ockuperade 
Danmark och Norge den 9 april 1940 upplevde Emsheimer sin situation 
som mycket problematisk. Med ett så kallat främlingspass och utan svenskt 
medborgarskap var hans möjligheter att försörja sig i Sverige begränsade. 
Detta hade, som framhållits, gett upphov till trevare till universitetet i 
Jerusalem. Främsta orsaken till hans agerande efter april 1940 var dock inte 
hans problematiska arbetssituation som invandrare utan osäkerheten om 
vilket steg Nazityskland skulle ta härnäst. Den internationella politiska 
utvecklingen föranledde Emsheimer att återigen och mer intensivt under-
söka möjligheterna till tjänst vid något universitet utanför Europa. I ett 

49 Hammarlund SR P3, 12/6 1986.
50 RA, SUK, kanslibyrån, F 1 b:486, Ernst Emsheimers akt, Poliskammaren, 
Rapport.
51 Schneider (1990), s. 112.
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brev till professor Franz Boas (1858–1942) vid Columbiauniversitet i New 
York den första maj 1940 beskrev Emsheimer sin oro:

In view of the political and economical position at present prevailing in 
Scandinavia and, due to the fact that I am a German Jew, I am rather 
anxious, as you will easily understand, to find a new field for my professional 
activities. No doubt, you will realize how urgent this question is for people 
in my position. Until some time ago I had no plans of leaving my present 
position, but the unexpected turn of events in Scandinavia these last few 
weeks has suddenly and forcibly brought things to a head.52

Via sin chef på Etnografiska Museet, professor Gerhard Lindblom, hade 
Emsheimer uppmuntrats att söka kontakt med Boas, som var en av de 
mest namnkunniga grundarna av den amerikanska kulturantropologin. 
Boas föddes i Berlin och inledde där en kortare akademisk karriär innan 
han 1887 emigrerade till USA. Enligt Jan Ovesen passade det amerikanska 
intellektuella och politiska klimatet honom bättre än det tyska, särskilt 
mot bakgrund av hans ”liberala inställning och judiska bakgrund”. Boas 
intresserade sig särskilt för indianstammar på Nordamerikas nordvästkust. 
Redan 1911 i boken The mind of Primitive Man utmanade han den 
förhärskande rasismen och rastänkandet inom sin disciplin. Antropologins 
rashierarkiska utgångspunkter hade utvecklats i linje med det ekonomiska, 
sociala och politiska förtrycket av svarta och indianer i USA och 
imperialismens utnyttjande av ursprungsbefolkningen i Afrika och Asien. 
Boas bröt denna uppfattning med sitt ifrågasättande.53

Här står Boas i kontrast till Emsheimers chef Lindblom, som i sina 
uttalanden om icke-européer i sin bok Vildmark och negerbyar från 1921 
speglar tidens föreställning om den vite mannens föregivna börda. 
Lindblom berömmer sig själv efter att ha gett ”en oförskämd asiat” ett kok 
”hederlig svensk prygel” och talar om de ”vitas” plikt att tvinga ”svarta” att 
arbeta för dem.54 Vad jag har funnit finns inte denna typ av uppfattningar 
eller retorik i Emsheimers texter. I hans fall handlade det snarare om att, 

52 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Ernst Emsheimer till Franz Boas (kopia), 
1/5 1940.
53 Jerry Gershenhorn, Melville J. Herskovits and the Racial Politics of Knowledge 
(Lincoln & London 2004), s. 18; Jan Ovesen, ”Boas, Franz”, 
<http://www.ne.se/lang/franz-boas>, 9/6 2011.
54 Citat efter Sverker Oredsson, Svensk rädsla. Offentlig fruktan i Sverige under 
1900-talets första hälft (Lund 2001), s. 165.
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som hos Boas, om än implicit, göra upp med en inom disciplinen starkt 
företrädd fördomsfullhet kring ”primitiva” kulturer och rashierarkisering.

Emsheimer författade ett antal radiomanus under temat ”Främmande 
musikvärldar” tillsammans med bland andra Matts Arnberg (1919–1995) 
där detta synliggörs. Radioproducenten Arnberg samlade in en stor 
mängd svensk folkmusik från 1948 och framåt under en tjugoårsperiod. 
Insamlingen kom att ligga till grund för skapandet av Sveriges radios 
folkmusiksamling.55 Genomgående för dessa radioföredrag var att 
Emsheimer strävade efter att motverka fördomar kring så kallad orientalisk 
musik och visa på likheter snarare än skillnader i förhållande till den 
västerländska musiken.56

Att rashierarkisering och föreställningar om den vite mannens 
överlägsenhet präglade en stor del av det vetenskapliga fält som Emsheimer 
rörde sig inom bör påpekas, liksom det faktum att Emsheimer likt Boas 
utgjorde en motpol till detta. I sitt brev till Boas berömde Emsheimer det 
framgångsrika amerikanska kulturantropologiska vetenskapsfält som Boas 
företrädde och som han nu önskade bli en del av. Pressad av en alltmer 
kritisk situation skrev Emsheimer avslutningsvis: ”I hope you will not 
take it amiss if I insist once more on the great urgency of some immediate 
measure that will enable me to leave here before all bridges are cut.” Citatet 
ger en inblick i uppfattningen om hur nära förestående en tysk invasion 
av Sverige var och att detta skulle innebära en mycket osäker situation för 
Sveriges judar.

Samma dag författade Emsheimer också ett brev till sin vän sinologen 
Ferdinand Lessing (1882–1961), verksam vid Berkeley, Kalifornien, och 
frågade om denne hade någon vetenskaplig uppgift åt honom i USA.57 
Lessing hade deltagit i Sven Hedins (1865–1952) kinesiska forsknings-
expeditioner och Emsheimer kan i samband med sitt arbete med att 
transkribera musikmaterialet från expeditionerna ha lärt känna Lessing. 
Lessing och Emsheimer delade intresset för orgelspel och Bachstudier.58 

55 Dahlstedt (1999), s. 97.
56 MM, EE-arkiv, Radiomanuskript, sannolikt 1952.
57 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Ferdinand Lessing (kopia), 1/5 1940.
58 <http://content.cdlib.org/xtf/view?docId=hb0580022s&doc.view=frames& 
chunk.id=div00016&toc.depth=1&toc.id>, 9/6 2011.
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Emsheimer beskrev sina meriter men Lessing menade att den akademiska 
arbetssituationen vid Berkeley och i USA var hårt ansträngd. Möjligheterna 
för Emsheimer att få en tjänst var obetydliga, påpekade han.59

Emsheimer kontaktade återigen Hebreiska universitetet i Jerusalem 
under april 1940. Emsheimers arkiv innehåller inte någon brevkopia på 
någon formell förfrågan, däremot ett antal brev som berör en sådan. Den 
6 juni fick han en bekräftelse från universitetet om att de mottagit hans 
skrivelse. De svarade att de för närvarande inte kunde erbjuda honom 
något arbete. I brevet antyddes också att Emsheimer planerade en resa till 
Palestina oavsett eventuellt erbjudande.60 Ett annat brev, daterat den 18 
april 1940 och sannolikt skrivet av Emsheimer själv, påvisar hans planerade 
kontakter med officiella företrädare för de svenska judarna. Avsikten var 
att få Mosaiska församlingens ordförande att skriva under brevet och 
därigenom intyga Emsheimers koppling till den svenska judenheten. Brevet 
har karaktären av ett rekommendationsbrev där Emsheimers oförvitliga 
leverne i Sverige betonas liksom det faktum att han har svårigheter att få 
arbete inom sin vetenskapliga disciplin. Inget framkommer emellertid i 
brevet om den nazistiska ockupationen av Danmark och Norge och den 
därtill hörande ökade oron bland de svenska judarna.61

I brevet till Hebreiska universitetet finns även ett rekommendationsbrev 
från hans chef Gerhard Lindblom där denne refererar till de meritdokument 
som Emsheimer skall ha sänt dem i hopp om arbete. Lindblom intygade 
att Emsheimers kunskap inom musiketnografin var i det närmaste unik 
i Skandinavien och sällsynt i världen. Dessutom var han en förträfflig 
personlighet, enligt Lindblom, som ville ge honom de allra bästa re-
kommendationer. Under normala omständigheter hade museiledningen 
gjort allt för att hålla honom kvar men, fortsatte Lindblom; ”the present 
political situation forces us to put aside cultural interests and concentrate 
on the maintenance of Sweden's neutrality and independence”.62

Uttalandet är märkligt och en möjlig tolkning är att Emshemiers 

59 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Ferdinand Lessing till EE (kopia), 25/7 1940.
60 MM, EE-arkiv, vol.”korrespondens”, J.L. Magnes-EE (kopia), 6/6 1940.
61 MM, EE-arkiv, vol ”korrespondens”. brev till Judah L. Magnes, 18/4 1940.
62 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Gerhard Lindblom till Hebreiska 
universitetet (kopia), 12/4 1940.
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bakgrund som tysk-judisk invandrare uppfattades som ett problem för 
det svenska statliga etnografiska museets och, i dess förlängning, Sveriges 
möjligheter att uppträda neutralt gentemot Nazityskland. Den tyska 
etnografiska vetenskapsmiljön var en självklar referens för Lindbloms 
och museets verksamhet, så även det tyska språket som vetenskapsspråk. 
Lindblom skrev exempelvis ett bidrag i festskriften Kultur und Rasse från 
1939 tillägnat den tyske antropologen Otto Reche (1879–1966).63 Reche var 
medlem i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) och ägnade 
sig bland annat åt tvivelaktig forskning kring ”ras” och blodgrupper.64

1941 gjorde Emsheimer nya försök att emigrera till USA. Han 
tog kontakt med Alvin S. Johnson (1874–1971), amerikansk ekonom 
och tongivande i grundandet av The New School of Social Research. 
Johnson var också ordförande för en organisation som hjälpte en mängd 
europeiska intellektuella flyktingar till USA. Inom the New School fanns 
en speciell underavdelning med namnet ”University in Exile”.65 Johnson 
tog också aktiv del i kampen mot antisemitismen; i artikeln ”The Rising 
Tide of Anti-Semitism” 1939 gjorde han upp med en i hans ögon ökande 
amerikansk antisemitism.66

Den 21 maj 1941 författade Emsheimer ett brev till Johnson där 
han berättade att han ett år tidigare varit i kontakt med en kollega på 
Nortwestern University, antropologen och afrikakännaren Melville 
J. Herskovits (1895–1963) för att höra sig för om möjligheterna till 
vetenskapligt arbete i USA. Herskovits företrädde, liksom Emsheimer, 
samma tradition inom antropologin som Boas i det att han bröt mot 
uppfattningen att ”primitiva” kulturer borde utvecklas med västerlandet 
som förebild. Tillsammans med Boas var Herskovits den mest betydelse-
fulle företrädaren för en modern antropologi som utgick från en 
kulturell relativism där varje kultur uppfattades ha ett egenvärde och där 
rashierarkisering ifrågasattes.67 I svarsbrevet från Herskovits gavs inte 

63 ”In memory of Gerhard Lindblom”, supplement till Ethnos 1969:34, passim och s. 41.
64 <http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Reche> 9/6 2011.
65 <http://www.newschool.edu/nssr/het/profiles/asjohns.htm>, 9/6 2011.
66 Alvin S. Johnson, ”The Rising tide of Anti-Semitism”, Survey Graphic februari 
1939, <http://newdeal.feri.org/survey/39a01.htm>, 9/6 2011.
67 Gershenhorn (2004), s. 3, 10.
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några förhoppningar om arbete vid Nortwestern University. Han hade 
dock varit i kontakt med den stiftelse som Johnson förestod och sade sig 
ha arbetat för att Emsheimer, tillsammans med två andra ej namngivna 
tyska musikforskare, skulle få möjlighet att erhålla speciella stipendier för 
vistelse i USA.68

I brevet till Johnson refererade Emsheimer till Herskovits uppgifter. 
Emsheimer tycktes hysa goda förhoppningar om att få resa till USA 
och det framkom att han förväntade sig ett visum de närmaste dagarna. 
Emsheimer sade sig vara villig att arbeta vid ett universitet, likväl som på 
ett museum eller bibliotek.69 Den 22 oktober samma år hade Emsheimer 
ännu inte fått något svar från Johnson varför han ånyo skrev ett brev. Han 
korrigerade här uppgiften om visum och skrev att de nya reglerna krävde 
att han först fick erbjudande om en plats i USA och att han därefter kunde 
ansöka om ett ”non quota visa”.70

Sannolikt var Emsheimer fullt medveten om den nazistiska 
antisemitiska politiken. De hårdnade förhållandena för de tyska judarna 
borde rimligtvis ha påverkat hans agerande. 1941 anföll Tyskland Sovjet-
unionen. Mot bakgrund av detta samt Nazitysklands tidigare angrepp på 
flertalet europeiska stater 1940, bland dem Danmark och Norge, skapades 
en bild av ett oslagbart Tyskland.71 Utifrån denna kontext och allmänna 
sinnesstämning kan man läsa Emsheimers vidare formuleringar till 
Johnson den 22 oktober 1941: ”As you will easily understand, I am more 
anxious than ever to go to the USA, and I would therefore appreciate 
it immensely if you could see your way to assist me in my endeavour to 
obtain a position and the non-quota visa.”72

Emsheimers vädjan gav dock inget resultat. Johnson svarade den 
3 november 1941 att han fått Emsheimers fall presenterat för sig av 
amerikanska kolleger och att han mottagit brevet. Johnson beklagade 
emellertid att stiftelsen på grund av bristande resurser inte kunde ta emot 

68 MM, EE-arkiv, vol.”korrespondens”, Melville J. Herskovits till EE, 14/5 1940.
69 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Alvin S. Johnson (kopia), 21/5 1941.
70 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Alvin S. Johnson (kopia), 22/10 1941.
71 Ingvar Svanberg & Mattias Tydén, Sverige och Förintelsen. Debatt och dokument 
om Europas judar 1933–1945 (Stockholm 1997), s. 221.
72 MM, EE-arkiv, vol. “korrespondens”, EE till Alvin S. Johnson (kopia), 22/10 1941.
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Emsheimer. De pengar som fanns tillgängliga motsvarade endast en 
bråkdel av de medel som krävdes för att hjälpa europeiska intellektuella. 
Stiftelsen måste prioritera dem som är ”in the most imminent danger”, 
framhöll Johnson och betonade att beslutet inte hade med Emsheimers 
vetenskapliga kvalifikationer att göra.73

”mit einem Fremdenpass kann man nirgends 
hinkommen”

Den akuta krigssituationen med Nazityskland nästgårds gjorde det 
särskilt angeläget att göra sorti från Sverige och Europa. När de nazistiska 
krigsframgångarna avtog blev sortialternativet mindre framträdande. 
En mindre hotfull omvärld och nazistisk kapitulation i kombination 
med att Emsheimer snart vistats tio år i Sverige gjorde att han nu hade 
större anledning och möjlighet att uttrycka en tydligare lojalitet till det 
svenska samhället. Tydligast manifesterades det i hans medborgarskaps-
ansökningar.

1945 hade Emsheimer två små barn att försörja och arbetsmöjligheterna 
hade måhända förbättrats något då han sakta arbetat upp ett gott renommé 
bland svenska och utländska forskare. Som musiketnograf var han dock 
beroende av att kunna studera musikkulturen på plats, vilket omöjliggjordes 
av att han endast ägde ett främlingspass. Utan pass kunde han inte lämna 
Sverige och som tysk jude var han statslös.74 Till sin vän museichefen för 
etnografiska museet i Göteborg, Karl Gustav Izikowitz, uttryckte han 1945 
sin frustration över de begränsade möjligheterna: ”mit einem Fremdenpass 
kann man nirgends hinkommen”.75 Dessa omständigheter gjorde att han 
ansökte om svenskt medborgarskap, första gången 1946. I ansökan bifogade 
Emsheimer rekommendationsbrev från Izikowitz, där denna varmt 
förordade beviljandet av svenskt medborgarskap och uttryckligen betonade 
Emsheimers betydelse för svensk vetenskap inom musik, etnografi och 

73 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Johnson till EE, 3/11 1941.
74 RA, SUK, kanslibyrån, F 1 b:486, Ernst Emheimers akt.
75 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Karl Gustav Izikowitz (kopia) 13/10 
1945.



187

svensk kulturhistoria. Med sina specifika kunskaper ansågs Emsheimer 
fylla en lucka.76

Också Sven Hedin skrev ett mycket positivt utlåtande om Emsheimers 
vetenskapliga kompetens. Även om Hedin inte explicit knöt an till med-
borgarskapsansökan i sitt omdöme betonade han Emsheimers betydelse för 
den svenska vetenskapen:

Det är ingen överdrift att påstå att dr. Emsheimer på grund av sin 
speciella utbildning som musiketnograf, sin synnerligen omfattande 
litteraturkännedom, sina språkkunskaper och sin vetenskapliga skarpögdhet 
utgör en ytterst värdefull tillgång för den svenska vetenskapen.77

Både Izikowitz och Hedin betonade alltså Emsheimers betydelse för 
svenskt kultur- och vetenskapsliv. Brevet avviker från den bild av Hedin 
som bland andra Sarah K. Danielsson lyft fram. Danielsson pekar på att 
pangermanism, rasism och antisemitism var återkommande tankefigurer i 
Hedins skrifter. Hedin stödde den nazistiska visionen om en ”bolsjevikfri 
och judefri nation” enligt Danielsson.78 Hedins senaste populärbiograf, 
Axel Odelberg, pekar på hur en ny antisemitisk ton med tonvikt på 
föreställningen om en judisk världskonspiration börjar framskymta i 
dagböckerna efter Frankrikes kapitulation 1940.79 Dessa tankegångar var 
dock äldre än så. Jan Stenkvist har visat att Hedin trodde på en judisk 
världskonspiration redan i början av 1920-talet.80 Hedins kompromisslösa 
stöd för det nazistiska Tyskland, som han manifesterade så sent som den 2 
maj 1945 i en positiv nekrolog över Hitler, hindrade således inte honom från 
att avge ett positivt omdöme om en tysk-judisk invandrad vetenskapsman 
med vänstersympatier.81 Enligt Odelberg hade Hedin även tidigare via sina  

76 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Karl Gustav Izikowitz till EE, 25/10 1945.
77 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Sven Hedin, intyg, 6/12 1945.
78 Sarah K. Danielsson, ”Drömmar om en pan-germansk framtid. Sven Hedin och 
den nationalistiska nyordningen”, i Charlotta Brylla, Birgitta Almgren, Frank-
Michael Kirsch (red.), Bilder i kontrast. Interkulturella processer Sverige/Tyskland i 
skuggan av nazismen 1933–1945 (Aalborg 2005), s. 89–101, citat s. 100. 
79 Axel Odelberg, Äventyr på riktigt. Berättelsen om upptäckaren Sven Hedin 
(Stockholm 2008), s. 540.
80 Jan Stenkvist, Nationalskalden. Heidenstam och politiken från och med 1909 
(Stockholm, 1982).
81 Odelberg (2008), s. 570.
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nära kontakter med den nazistiska ledningen försökt förbättra situationen 
för ett par judiska vetenskapsmän som internerats av nazisterna.82

Liksom i fallet Gerhard Lindblom är det möjligt att förstå Hedins stöd 
för Emsheimer och andra judiska vetenskapsmän genom att peka på att 
det är den judefientlige som suveränt avgör vilka judar som aversionen 
skall riktas mot. En allmänt riktad antisemitism mot ett judiskt kollektiv 
kan kombineras med positiva kontakter med enskilda judiska individer. I 
Hedins stöd av Emsheimers medborgarskapsansökan vägde uppenbarligen 
de vetenskapliga meriterna tyngre än Emsheimers judiska bakgrund.

Trots vetenskapligt namnkunniga referenser som Hedin, vid denna tid 
visserligen gammal och hårt angripen i offentligheten, samt Lindblom och 
Izikowitz, avslogs ansökan med motiveringen att Emsheimer inte uppfyllde 
praxis om 10 års sammanhängande vistelse i Sverige.83 En något njugg 
inställning kan tyckas, då tioårsregeln skulle ha varit uppfylld sex månader 
efter avslaget.

Emsheimers lojalitet med det svenska samhället förblev dock tydlig och 
han upprepade medborgarskapsansökan. I juni 1949, efter mer än tolv års 
vistelse i Sverige, beviljades Emsheimer slutligen svenskt medborgarskap.84 
Professionellt etablerade han sig också detta år definitivt i Sverige då 
han utnämndes till chef för Musikhistoriska museet. Emsheimer åtnjöt 
uppenbarligen högt anseende bland samtida svenska musikforskare och 
etnografer och hans utländska bakgrund uppfattades inte som ett hinder. 
En bekant till Emsheimer, bosatt i Danmark, gratulerade honom brevledes 
till posten samtidigt som han utifrån detta faktum uttryckte sitt gillande 
över hur Sverige behandlade sina invandrare: ”Schweden ist wirklich recht 
grosszügig seinen Einwandrern gegenüber. Hier in Dänemark würde man 
eher eine lange Vakanz in Kauf nehmen, ehe man in unserem Fach einen 
zugereisten Mann in eine solche Stellung setzte.”85

Brevskrivaren ondgjorde sig sedan över det danska musiklivet som 
förordade danska solister framför utländska och målade upp detta som 

82 Odelberg (2008), s. 554–559.
83 RA, SUK, kanslibyrån, F 1 b:486, EE:s akt, skrivelse från Överståthållareämbetet 
(avskrift) 27/5 1946.
84 RA, SUK, kanslibyrån, F 1 b:486, EE:s akt, skrivelse från Justitiedepartementet 
(avskrift) 3/7 1949. 
85 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Herbst R(?) till EE, omkring 1949.
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en kontrast till det svenska. Citatet kan inte tas till intäkt för några 
generella uppfattningar om Sveriges invandringspolitik, men det visar 
ändock att tillsättningen inte var väntad mot bakgrund av Emsheimers 
invandrarstatus.

Medborgarskapsansökningarna kan, som nämnts, ses som en uttryckt 
lojalitet gentemot Sverige, men även som ett nödvändigt steg för att kunna 
verka som musikforskare på ett internationellt plan. Av ansöknings-
dokumenten framgår att Emsheimer hade för avsikt att stanna i Sverige, 
en avsiktsförklaring som skulle verka för en positiv behandling av hans 
ansökan. Så sent som i maj 1948 gjorde dock Emsheimer ytterligare 
sortiförsök från Sverige, vilket får betraktas som följdriktigt då han inte 
hade erhållit svenskt medborgarskap. Han korresponderade med den 
tysk-amerikanske musikforskaren Curt Sachs (1881–1959) vid New York 
University och förhörde sig om en tjänst i Kanada. I brevet framgår 
emellertid att han tvekade inför beslutet att emigrera till Kanada då han 
och familjen gjort sig hemmastadda i Sverige.86

Kanske befann sig Emsheimer runt 1948 i ett vägval mellan sorti och 
lojalitet. Lojaliteten till det svenska bottnade i hans och familjens inväxande 
i det svenska samhället. Det var dock en lojalitet som inte belönades i 
tillräckligt stor utsträckning för att Emsheimer skulle slå undan planerna 
på en sorti. För detta krävdes att de svenska myndigheterna beviljade 
honom medborgarskap. När så skedde försvann det viktigaste incitamentet 
att göra sorti.

”För Dr Emsheimer gör jag gärna ett undantag”

Det inledande Hirschmancitatet pekar på det faktum att immigranten, för 
att kunna starta ett nytt liv, i någon grad framtvingar en lojalitet till sin 
nya miljö. Man tvingas tycka om något som kostat uppoffringar. Denna 
lojalitetsförsäkran kan innebära att individen tvingas se mellan fingrarna 
med yttringar i ett samhälle som vederbörande egentligen inte kan förlika  

86 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, EE till Curt Sachs (kopia), 12/5 1940.
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sig med. Protestalternativet får ge vika för en lojalitet. Det kan förstås som 
en inskränkning i aktörens autonomi och uttrycks av Agevall och Olofsson 
som ett utsatthetens beroende.87

I Emsheimers ansökningar om uppehållstillstånd, arbetstillstånd och 
medborgarskap återkommer ett referensnamn, professorn och föreståndaren 
för Etnografiska museet, Gerhard Lindblom. Lindblom var sannolikt den 
som gav honom platsen vid Etnografiska museet redan 1937 och i de fall 
han skrev omdömen om Emsheimer var de alltid mycket uppskattande. 
Andra yttranden från honom pekar dock på implicita inskränkningar i 
Emsheimers autonomi som aktör.

I samband med medborgarskapsansökningarna bad Emsheimer om 
ett rekommendationsbrev från Lindblom. Denne var som vanligt mycket 
positiv i sina omdömen om Emsheimer, både som vetenskapsman och 
person. Emsheimers kunskaper om musiken hos utomeuropeiska folk 
lyftes särskilt fram som en kompetens som få i världen besatt. Lindblom 
avslutade emellertid brevet med en braskliknande sentens: ”I princip är 
jag avgjord motståndare till att de många judiska emigranter i Sverige 
få stanna kvar, men för dr Emsheimer gör jag gärna ett undantag.”88 
Formuleringen återkommer i ett annat rekommendationsbrev den 21 
februari 1949 med för övrigt varierande formuleringar av Lindblom. För att 
erhålla ett rekommendationsbrev från en av de viktigaste företrädarna för 
den etnografiska forskningen i Sverige, ett brev som kunde ha avgörande 
betydelse för Emsheimers möjligheter att bli svensk medborgare, måste 
alltså Emsheimer acceptera ett yttrande som är antisemitiskt.

Lindbloms samröre med den tyska vetenskapen och den rasinriktade 
nazistiske forskaren Otto Reche under andra världskriget har redan berörts. 
Den uppfattning Lindblom torgförde i brevet passar in i de antisemitiska 
uppfattningar som yttrades med anledning av de judiska flyktingar som 
kom till Sverige under krigsåren. Enligt Mikael Byström var det de judiska 
flyktingarna som stötte på mest motstånd i pressen i relation till frågan om 
vilka som skulle få stanna kvar i Sverige efter kriget. Att de var nazismens  

87 Agevall & Olofsson i Hirschman (2008), s. 13.
88 MM, EE-arkiv, vol. ”korrespondens”, Gerhard Lindblom, Rekommendationsbrev, 
25/9 1945.
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offer innebar enligt dessa debattörer ingen självklar inträdesbiljett till det 
svenska samhället.89

Exempel på svenska kulturpersonligheter som skilde på ”jude” och 
”jude” är legio. Tonsättaren och musikkritikern Wilhelm Peterson-Berger 
(1867–1942) skrev exempelvis svavelosande antisemitiska recensioner 
samtidigt som han umgicks och samarbetade med Felix Saul (1883–1942), 
musikkritiker och kantor i Mosaiska församlingen.90 Belackaren ger sig 
själv tolkningsföreträde i frågan vem som är jude och inte jude, vem som 
skall accepteras och inte accepteras.

Lindbloms yttrande är inte bara ett uttryck för den judefientliges 
tolkningsföreträde. Emsheimers kontakt med Lindblom speglar dessutom 
den komplexa situation som många judiska intellektuella befann sig i. De 
verkade inom områden där hegemoniska rasuppfattningar, exempelvis att 
”primitiva” folk och även judar tillhörde mindervärdiga raser, utgjorde 
oemotsagda inslag i verksamheten. För att kunna fungera på dessa arenor 
fick man som jude acceptera förutsättningarna.91 Det var en lojalitet där 
uttryckliga protester mot antisemitism och rasuppfattningar fick trängas 
undan då dessa riskerade att fungera som hinder för karriären, en lojalitet 
med inslag av utsatthetens beroende.

Lojalitetens kompromiss

Oavsett om Emsheimer kände en lojalitet till det judiska måste hans 
situation som tysk jude under andra världskriget belysas utifrån receptionen 
av hans judiska bakgrund och vilka konsekvenser den fick för hans liv och 
verksamhet. Just det faktum att Emsheimer betraktades som jude spelade 
roll, oaktat hans eventuella judiska lojalitet.

Emsheimers återkommande sortiförsök under 1940-talet speglar den 
mycket osäkra situation han upplevde som tysk-judisk immigrant till Sverige. 
Utan svenskt medborgarskap och med den tyska krigsmaskinen nära inpå 

89 Mikael Byström, En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar 
om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942–1947 
(Stockholm 2006), s. 199 f.
90 Karlsson (2005) s. 93 f. 
91 Jämför här Rosengren (2007).
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skulle han förstås ha varit ett enkelt offer för den nazistiska raspolitiken 
vid en eventuell ockupation av Sverige. Hans situation upplevdes dock inte 
som så allvarlig bland de amerikanska ledande vetenskapsmän som han 
kontaktade. I dessa fall hade han att konkurrera med flyktingar som stod 
under mer direkt dödshot, vilket begränsade hans möjligheter att göra sorti.

Att den judiska tematiken är relevant att följa i en analys av Emsheimers 
liv förstärks också av det faktum att han hade planer på att flytta till 
Palestina och till Hebreiska universitetet i Jerusalem. Han hade även besökt 
området under 1930-talet. Således går det inte att avfärda Emsheimers 
förankring i och intresse för det judiska kulturarvet som en irrelevant 
aspekt av hans liv.

Emsheimers uppväxt i Frankfurt och särskilt hans vetenskapligt 
formativa år i Wien skapade en erfarenhet som måste betraktas som 
i det närmaste unik i det svenska musikvetenskapliga fältet. Med en 
ursprunglig fast grund i den tyska konstmusiktraditionen mötte han i den 
wienska miljön ett estetiskt och vetenskapligt nytänkande, personifierat av 
gestalter som Guido Adler. Att utröna på vilket sätt denna miljö präglade 
Emsheimers verksamhet i Sverige skulle kräva fördjupade analyser som det 
inte finns utrymme för inom ramen för denna artikel. Det förefaller dock 
sannolikt att hans intresse för den jämförande musikvetenskapen och den 
icke-hierarkiska kulturrelativa inställningen grundlades i denna miljö.

Emsheimers kulturrelativistiska vetenskapliga hållning spelade sannolikt 
en avgörande roll i att det var just personer som Boas och Herskovits som 
han kontaktade i samband med sina försök att lämna Sverige för USA 
under 1940-talet. Vad som också bör poängteras är att den kulturrelativism 
som Emsheimer och hans amerikanska kontakter företrädde stod i kontrast 
till den uppfattning som torgfördes av Sven Hedin och Emsheimers 
chef på Etnografiska museet, Gerhard Lindblom, framför allt rörande 
icke-europeiska folk och judar. I vilken mån Lindbloms och Hedins 
uppfattningar är representativa för professionen i Sverige går inte att säga. 
Däremot bör framhållas att medan Emsheimers amerikanska kontakter i 
många fall hade lämnat den tyska miljön eller stod i uttrycklig opposition 
till en rasbiologiskt influerad nazitysk vetenskap uttryckte hans svenska 
kontakter Hedin och Lindblom, om än i olika stor utsträckning, lojalitet 
till tysk vetenskap även då den bedrevs under nazistisk flagg.
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Det är alltså uppenbart att Emsheimer rörde sig i en miljö där han 
konfronterades med uppfattningar som utgjorde både vetenskapliga och 
personliga dissonanser. Kanske protesterade Emsheimer mot Lindbloms 
antisemitiska formuleringar i rekommendationsbrevet, men utan resultat. 
Mer sannolikt är dock att han lät dem passera i syfte dels att få svenskt  
medborgarskap, dels för att inte störa relationen med Lindblom. Den 
lojalitet han visade mot det svenska samhället i allmänhet och den 
svenska forskningsmiljön i synnerhet krävde uppoffringar i form av ett 
accepterande av vissa uppfattningar.

När en nazitysk ockupation inte längre uppfattades vara ett reellt hot 
mot Sverige och Emsheimer hade etablerat sig professionellt och socialt 
försvann de viktigaste argumenten för sorti. Lojaliteten till Sverige mani-
festerades i ansökan om svenskt medborgarskap. Sortin som emigranten 
gör kräver sitt pris i form av känslomässiga kostnader och brutna kontakter. 
Emsheimers erfarenheter visar att även lojaliteten har sitt pris.

Summary

Ernst Emsheimer – exit, exile and loyalty

This article is divided into two sections. Firstly, a collective biography is 
presented to discuss the integration into Swedish society of a number of 
individuals who fled Nazi Germany during the 1930s and 1940s. These 
refugees were active in the field of music, making important contributions 
to Swedish culture and academia. The second section is a case-study 
examining German-Jewish musicologist Ernst Emsheimer (1904–1989) 
who first left Germany in 1932 for the Soviet Union before arriving in 
Sweden in 1936. Emsheimer’s formative time in Vienna, his attempts to 
leave Sweden for USA and Israel during the 1940s, and his relationship to 
Jewish culture are scrutinized. By using Albert O. Hirschman’s concepts 
exit, voice and loyalty, this article discusses Emsheimer’s confrontation 
with and reaction to Nazi German foreign policy and anti-Semitism.
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Susanne, Eva och Anna Berglind

Två konstnärsgenerationer och Förintelsens 
trauma

Tanja Schult

Bild 1 Anna Berglind, Ljusportal, 2006. Foto: Ivar Sviestins.

Våren 2006 visades konstnären Anna Berglinds utställning Jag öppnar 
dörren till det mörka rummet på Skeppsholmen i Stockholm.1 Besökarna 
leddes in i ett mörkt bergrum och passerade ett antal ljusinstallationer. 
Projektet var konstnärens eget initiativ och genomfördes i samarbete med 
Forum för levande historia. Det presenterades med följande ord:

Det är en del frågor som jag aldrig vågat eller orkat ställa till min mamma. 
I vår familj pratade vi nästan aldrig om det hon varit med om. Det var ett 
rum som aldrig öppnades, ett rum vi aldrig fick tillträde till. ”Det mörka 
rummet” är en metafor för det som förblir outforskat, den mekanism som 
finns inom var och en, i en familj, eller i ett samhälle som vill förtränga 

1 Ett varmt tack till Eva och Anna Berglind för publiceringstillstånd av bilder och 
till Anette Reinsch-Campbell för språkgranskning.
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eller tiga ihjäl det som vi inte orkar eller vill se. I mitt fall min mors historia 
som överlevande från Förintelsen, om hur det har kommit att påverka 
hennes liv och mitt eget. Drivkraften att vilja mörklägga det som är för 
smärtsamt att se, det vi inte kan hantera, är stark. Men vart tar då denna 
historia vi inte orkar ta till oss vägen?2

Konstnärens mor Susanne föddes som Zsuzsanna Marta Zimmermann 
1930 i den ungerska staden Miskolc där hon växte upp i en liberal judisk 
familj.3 Den tyska ockupationen i mars 1944 medförde ytterligare 
restriktioner mot den judiska befolkningen. Redan den 5 april var de 
ungerska judarna tvungna att bära ”judestjärnan”. Inom två månader 
deporterades 437 402 män, kvinnor och barn till Auschwitz-Birkenau där 
majoriteten mördades.4

Susannes far skickades till arbetstjänst medan Susanne, hennes mor 
och den tre år äldre systern Judith fördes till stadens ghetto i slutet av 
maj. Tillsammans med morföräldrarna transporterades de till Auschwitz-
Birkenau, dit de kom i mitten av juni 1944. Morföräldrarna mördades. 
Modern och döttrarna skickades till ett arbetsläger i Plaszow utanför 
Kraków och efter två månader kom de tillbaka till Auschwitz där de 
stannade ytterligare några veckor. Därefter fördes de till ett arbetsläger 
i Neustadt i det dåvarande Oberschlesien. Efter tre månader fick de 
marschera genom den kontinentala vinterkylan till uppsamlingslägret 
Gross-Rosen. Två veckor senare fraktades de under de allierades bombanfall 
vidare till Bergen-Belsen, dit de anlände i mitten av februari 1945.

Fångarna i Bergen-Belsen övergavs så småningom av de tyska soldaterna, 
men deras tillstånd tillät inte mer än att de vegeterade i fullständig apati. 
Intrycket Susanne fick av de utmärglade människorna var omvälvande. Nu 
kunde hon inte längre avskärma sig från verkligheten, vilket hon tidigare 
hade lyckats med under fångenskapen. För första gången insåg Susanne 
att hon själv kunde gå samma öde till mötes som fångarna här. Den 
förhärskande känslan var uppgivenhet och den förstärktes när hon fick syn 

2 Se konstnärens hemsida, <www.annaberglind.se>, 4/4 2013. Anna Berglind 
är skulptör och glaskonstnär. Hon utbildade sig vid glas- och keramiklinjen vid 
Konstfack 1983–1988 och vidareutbildade sig i ljussättning där 1999.
3 Stavningen av Susannes för- och efternamn varierar i de olika dokumenten, så 
småningom försvenskades båda.
4 Laura Palosuo, Yellow Stars and Trousers Inspections. Jewish Testimonies from 
Hungary, 1920–1945 (Uppsala 2008), s. 126.
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på sin bästa väninna och några andra skolkamrater från Miskolc, som alla 
dog kort tid därefter.5

50 år senare gav Susanne ut boken Flickan och förintelsen.6 Genom 
text, dikter och oljepasteller gestaltas upplevelserna under kriget. I boken 
beskriver Susanne att ingen fånge i Bergen-Belsen kunde föreställa sig 
att ”någon intresserade sig längre för [deras] öde”, eller ens visste att de 
fanns.7 När befrielsen kom den 15 april 1945 fick fångarna konservburkar 
som de inte kunde öppna: ”Tydligen var de [Britterna] helt oförberedda på 
omfattningen av förödelsen som nu mötte deras ögon.”8

Susannes mor dog några dagar efter befrielsen av undernäring, 
utmattning och tyfus, endast 38 år gammal. Kort därefter fördes Susanne 
och hennes syster till sjukhus, först i Bergen och sedan i Lübeck. Susanne 
livnärdes på välling; hennes hälsotillstånd var mycket allvarligt och under 
sex veckor pendlade hon mellan liv och död.

Susanne och Judith kunde välja mellan att komma till Schweiz eller 
Sverige. Susannes Sverigebild var ”ljus”9 och landet låg dessutom närmare, 
vilket var betydelsefullt eftersom hon ville komma ut ur Tyskland så fort 
som möjligt. Den 28 juni 1945 avgick Rödakorstransporten via förmedling 
genom UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration). 

5 Se Ingrid Lomfors videointervju med Susanne Berglind 12/10 1995. Den består 
av två band, här hänvisas till D 375:274, band 2. Intervjun överfördes senare 
från Betacam till VHS och det kan vara därför som slutet av intervjun saknas. I 
intervjun berättar Susanne främst om upplevelsen under kriget. Inspelningen ingår 
i arkivet Judiska Minnen (JM) på Nordiska museet. Projektet JM initierades av Pia 
Garde och genomfördes under ledning av Ingrid Lomfors 1994–1998. Arkivet har 
mer än 400 levnadsberättelser, ca 1 600 fotografier, över 600 originalhandlingar 
samt ett femtiotal föremål. Intervjuer gjordes såväl med Förintelsens överlevande, 
som med svensk-födda judar och flyktingar som lyckades fly före eller under 
världskriget. Se Britta Johansson (red.), Judiska minnen. Berättelser från Förintelsen 
(Stockholm 2000). 
6 Observera att Förintelsen här fortfarande skrivs med litet f.
7 Susanne Berglind, Flickan och förintelsen. Bilder från en omöjlig verklighet 
(Stockholm 1995), s. 18.
8 Ibid.
9 Så minns Susanne det i en intervju med Inga Gottfarb från 1984 som i utdrag 
senare publicerades i Gottfarbs bok Den livsfarliga glömskan (Höganäs 1986, ny 
utg. Stockholm 2006). Enligt dottern Eva skedde publiceringen utan Susannes 
tillstånd och Susanne skall ha varit mycket upprörd över detta (Eva Berglind i 
ett e-postmeddelande till mig, 8/5 2009), se mer om detta nedan. För citatet se 
sammanfattningen av Gottfarbs intervju med Susanne Berglind i arkivet JM, 
D 375:333. Gottfarbs intervjusamling blev senare en del av projektet JM. 
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Systrarna kom med båt via Malmö till Stockholm den 1 juli 1945.10 En 
ambulansbuss körde Susanne vidare till Sigtuna där skolan och stiftelsen 
hade omvandlats till sjukhus. Susanne led av tuberkulos. I barnsalen där 
hon var inlagd dog många av samma sjukdom. Systern hade tyfus och 
skickades till epidemisjukhuset i Stockholm och kom senare till Fagerudd.

Efter åtta månaders vård var Susanne någorlunda återställd. Två 
månader efter att de sista patienterna hade lämnat Sigtuna kring årsskiftet 
1945/46 kunde Susanne flytta in hos vaktmästarparet Arvid och Märta 
Thelander där hon bodde fram till september 1947. Under tiden fick hon 
ett stipendium för att kunna gå på Sigtunastiftelsens folkhögskola. Hennes 
syster Judith hade 1946 rest till släktingar i Amerika. Till en början hade 
Susanne planer på att följa efter, men när hon erhöll inresetillstånd i slutet 
av 1949 hade hon redan börjat utbilda sig och träffat sin blivande man. 
Hon ville helst stanna i Sverige.11

Minnets vägar och historieskrivningens dilemma

De sista överlevande har nu nått en hög ålder och snart finns ingen längre 
att vittna om sina erfarenheter. Hur kommer eftervärlden att förvalta 
minnet av folkmordet när de överlevande inte längre finns? Tidsavståndet 
i sig bidrar till att förenkla komplexa historiska händelser och inordna den 
enskildes levnadsberättelse i de allmänt vedertagna narrativen. Generalis-
eringar och sammanfattningar blir oundvikliga.

10 Uppgifter om Susannes vistelse i läger och sjukhus följer Sigtunapolisens rapport 
20/12 1945 i hennes centraldossier i Statens utlänningskommissions (SUK) arkiv, 
Kanslibyrån, vol. F 1 B:201, Riksarkivet (RA).
11 RA, Judiska (Mosaiska) Församlingens i Stockholm arkiv (JFA), F 1:91, 
Emigrationsavdelningen, Persondossierer: emigrationsärenden 1945–1960-talet. 
I andra sammanhang har Susanne hävdat att hon inte fick inresevisum p.g.a. de 
spår av tuberkulosen hon bar. Det är möjligt att hon var rädd att hon p.g.a. sitt 
hälsotillstånd inte skulle ha fått inresetillståndet men de facto avböjde hon när 
möjligheten fanns. I boken från 2006 summerar hon: ”Innerst inne var jag nog 
väldigt glad för att slippa bryta upp igen.” Susanne Berglind, Bilder från skuggriket 
(Stockholm 2006), s. 14. Drivande kraft bakom utgivningen var dottern Eva som 
har sammanställt, redigerat och formgivit Susannes sista bok (under medverkan av 
Peter David). Redan i intervjun med Svante Hansson 2001 nämner Susanne planer 
på en kommande bok. 2005 insjuknade hon i Alzheimers men var stundtals helt 
klar även under de följande åren. 
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När det gäller överlevandes personliga minnen är det mest centrala att 
vara lyhörd för deras känslor. En historiker måste dock kritiskt reflektera 
och ompröva privata familjeminnen för att kunna inordna dem i ett större 
perspektiv.12 Detta är särskilt känsligt eftersom det handlar om en förfluten 
tid som fortfarande präglar människornas känslor och värderingar. 
När Förintelsen numera mer och mer återberättas i förenklande 
sammanfattningar känns det angeläget att ägna Susanne Berglinds 
berättelse närmare uppmärksamhet, dels eftersom den bekräftar allmänna 
uppfattningar, dels för att den inbjuder till att ompröva etablerade 
generaliseringar.

I denna artikel vill jag försöka följa de spår som Susanne Berglind 
har lämnat efter sig i form av brev, dokument, intervjuer, böcker och 
bilder. Susanne Berglind dog i oktober 2008, innan jag börjat med mina 
efterforskningar. Jag har dock haft möjlighet att träffa hennes döttrar Eva 
och Anna och samtalat med några andra personer som stått henne nära.13 
Ambitionen var att samla in så många pusselbitar som möjligt för att 
förklara varför Susanne Berglinds bok Flickan och förintelsen kom ut 1995 
och inte tidigare eller inte alls. I olika tidningsartiklar anges nynazismens 
frammarsch, de etniska rensningarna i före detta Jugoslavien samt Radio 
Islams antisemitism som de främsta anledningarna till att Susanne gav ut 
boken. Dessa faktorer spelar naturligtvis en roll, men det finns även andra 
orsaker till att boken kom ut och till att den kom ut just då. Som kommer 
att framgå hade en kombination av privata och yttre faktorer både fördröjt 
och ändå till slut möjliggjort boken.

I efterhand är det lätt att peka på sammanhang mellan den enskildes 
levnadshistoria och de stora milstolparna i minnet av Förintelsen 
som exempelvis Eichmann-processen 1961 eller visningen 1979 av den 
amerikanska tv-serien Holocaust (Förintelsen på svenska) i Sverige. Dessa 
händelsers betydelse för den enskildes privata minnesprocess bör inte 

12 För en diskussion av källkritiska problem med muntliga berättelser, se Lars 
Hansson och Malin Thor, Muntlig historia (Lund 2006).
13 Jag träffade Anna den 17 mars 2009 i Norrköping och Eva den 7 april 2009 i 
Uttran, i Tumbatrakten söder om Stockholm. De tre timmar långa intervjuerna 
följdes upp via e-brev och telefonsamtal. Ett stort tack till båda. Dessutom hade 
jag en lång telefonintervju med Mirjam Sterner-Carlberg (13/5 2009) som blev vän 
med Susanne 1948. Även den följdes upp via e-post. 
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underskattas. I Susannes fall blir deras relevans dessutom särskilt tydligt; 
det är i direkt anslutning till att serien Förintelsen visas i svensk tv som 
Susanne för första gången träder fram offentligt och berättar om sina 
upplevelser i koncentrationslägren.14 I en artikel från 1979 finns hennes 
berättelse redan i komprimerad form så som hon senare skildrar den i 
boken 1995.15 Trots vissa förbehåll tycker hon att det är bra att serien visas 
och hon tror att liknande initiativ hade varit viktiga för de överlevande på 
ett mycket tidigare stadium. Nynazismen nämns också redan här, innan 
den på allvar träder fram under 1980-talet, som en av anledningarna till 
att Susanne skrev artikeln. Ändå tog det ytterligare sexton år innan hennes 
bok publicerades.

Det svenska intresset för folkmordet på de europeiska judarna 
tilltog starkt under 1990-talet. Ett flertal böcker om Sveriges roll under 
andra världskriget publicerades, de överlevande fick med tiden mer 
uppmärksamhet än tidigare och information om Förintelsen fick inte 
minst genom statsminister Göran Perssons initiativ Levande historia större 
spridning i Sverige. Att Susanne Berglinds bok kom ut 50 år efter krigsslutet 
är ingen slump utan ett uttryck för denna förändrade inställning. Under 
minnesåret fick folkmordet stor uppmärksamhet i hela västvärlden. ”Nu 
– 50 år efter – finns en öppenhet för att höra om smärtan från den gången 
– och om spåren som fortfarande lever kvar.”16

Vid närmare granskning av de olika källorna blir det dock tydligt att 
det var en rad faktorer som bidrog till att Susanne började ge konstnärligt 
uttryck för sina upplevelser och orkade gå ut i skolorna och berätta om 
kriget. Hennes exempel visar att yttre faktorer som uppmärksamheten 
kring tv-serien Förintelsen och den förändrande officiella synen på 
detta folkmord under 1990-talet hade haft stort betydelse för hennes 
minnesprocess.17 Men självfallet är också den enskilda individens privata 

14 Susanne Berglind, i ”Jag upplevde förintelsen”, Arbetaren, nr 13 (1979), s. 58.
15 Första gången Susannes öde återberättas (om än kortfattat) torde vara i Ellen 
Sundbergs bok Höstliga utblickar. Blad ur en prästfrus dagbok (Stockholm 1959), 
kapitel ”Hemlösa”, s. 160–167. Susanne kallas här ”Sussi”.
16 Judith Beerman Zeligson, ”Intill sjunde släktled? Om andra generationen”, i Jaff 
Schatz och Salomon Schulman (red.), Auschwitz’ skugga (Stockholm 1998), s. 59–
64, här s. 64.
17 I likhet med många andra överlevande. Se Gottfarb (2006), s. 300.
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erfarenheter högst relevanta – att möta kärleken och träffa vänner, gifta sig, 
få barn, utbilda sig, förlora anhöriga, åldras, få barnbarn. Dessa faktorer 
har stor betydelse för att människor börjar bearbeta eller inte orkar göra 
det. Det är nödvändigt att ta hänsyn till både de yttre och de privata 
faktorerna.18

I artikeln från 1979 markerar Susanne att en av anledningarna till 
att hon berättar ”allt detta nu” är att ”detta funnits i verkligheten och 
fortfarande finns kvar i mitt medvetande.”19 Hennes minnen påverkar både 
henne själv och hennes familj. Men överlevandes privata minnen fick större 
uppmärksamhet först när synen på folkmordet ändrades under 1990-talet. 
Redan strax efter krigsslutet hade en del memoarer kommit ut, men det 
var först under 1990-talet som en stor mängd enskilda berättelser, otaliga 
böcker, filmer och utställningar kom att produceras, vilket i sin tur gav 
möjlighet att påverka det svenska kollektiva medvetandet om folkmordet. 
Denna nyfunna uppmärksamhet pekar dock på att det under en lång 
tid inte hade funnits utrymme för överlevandes berättelser, minnen och 
känslor. Och detta trots att omkring 11 000–13 000 överlevande judar 
hade kommit till Sverige mellan april och juli 1945. Även om de flesta 
snart reste vidare till andra länder, beräknades i början av 1950-talet 
2 500 vara kvar i landet jämte omkring 1 500 som tillhörde anhörig- och 
arbetskraftsinvandringen från 1940-talets första hälft. Senare kom omkring 
600 i samband med Ungern-revolten 1956 och mer än 3 000 från Polen 
mellan 1968 och 1972.20 De flyktingar som stannade kvar blev en del av det 
svenska samhället, men en del av deras erfarenheter uteslöts under lång tid 
från det kollektiva svenska medvetandet.

Folkmordets långa skugga påverkar många av oss än idag, också i 
Sverige, ett land som inte var aktivt involverat i kriget och som ligger långt 
borta från de platser där folkmordet ägde rum. Kriget och folkmordet 

18 För litteratur om trauma över generationer, se exempelvis Suzanne Kaplan, Barn 
under Förintelsen – då och nu. Affekter och minnesbilder efter extrem traumatisering. 
(Stockholm 2003).
19 Berglind (1979), s. 58.
20 Se Carl Henrik Carlsson, ”Judisk invandring från Aaron Isaac till idag”, i 
Helmut Müssener (red.), Judarna i Sverige – en minoritets historia. Fyra föreläsningar 
(Uppsala 2011), s. 47, 51 f. Om invandringen från Polen 1968–1972, se Izabela A. 
Dahls bidrag i denna antologi.
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påverkar än idag barn och barnbarn till både överlevande och förövare. 
Även i Sverige har Förintelsen påverkat privata minnen och det kollektiva 
medvetandet, liksom hur människor förhåller sig till varandra.

Vi skall nu följa Susanne Berglinds väg från minnenas mörker till 
ett mer hanterligt förhållningssätt och till de upplevelser och förluster 
hon genomled. Vi skall kasta ljus över hur dessa har påverkat hennes 
och hennes döttrars liv och konst. Syftet är att genom deras konst och 
utställningsverksamhet belysa hur synen på och minnet av Förintelsen 
förändrades i Sverige och hur den enskildes minnesprocess påverkas av det 
kollektiv den lever i.

Minnenas mörker

Det är en allmän uppfattning att överlevande inte orkade berätta om sina 
upplevelser.21 Exemplet Susanne Berglind visar att sådana generaliseringar 
sällan är tillfredsställande. Hon ville faktiskt berätta direkt efter sin 
ankomst till Sverige, så som framförallt många av dem som överlevde som 
barn också verkar ha gjort.22 Problemet var snarare att det var få som orkade 
lyssna.23 Kort efter ankomsten till Sigtuna gjorde Susanne sina första skisser 
och teckningar, dels för att dokumentera sina upplevelser, dels, eftersom 
hon inte kunde svenska, för att kommunicera med omvärlden. Redan 
tidigt hade hon planer på att arbeta vidare med skisserna men när hon 

21 Se Lomfors inledning i Johansson (2000), s. 8.
22 Gottfarb (2006), s. 298. Se även Gunhild och Einar Tegen, De dödsdömda vittna 
(Stockholm 1945), s. 13.
23 Undantag fanns naturligtvis även i Sverige, se till exempel Tegen (1945).

Bild 2 Susanne Berglind, 
Barn i lägret, 1946.
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senare under 1950-talet gick på Konstfack tyckte hon inte att bilderna var 
”tillräckligt konstnärliga”.24 De få teckningar som har bevarats, som Barn 
i lägret, visar emellertid på motsatsen.25 Mest relevant i sammanhanget är 
dock att hon hade behov av att meddela sig, att bilderna fanns inom henne 
och ville komma ut.

Vi kan bara ana hennes besvikelse när hon under sjukhusvistelsen 
i Sigtuna träffade en ”psykiatriker och en psykolog.” Detta väckte en 
förhoppning om att hon skulle få mer hjälp än bara med de fysiska 
symtomen. Men de två läkarna gjorde enbart ett Rorschachtest med 
henne och de andra flickorna, utan att förklara vad syftet med testet var, 
som hon mindes det i intervjun med historikern Svante Hansson 2001.26 
Susanne fick ingen hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser utan 
rekommenderades att glömma det hon varit med om.

Det är mycket sannolikt att den rekommenderade tystnaden bidrog 
till att det förflutna inte kunde bearbetas i ett tidigare skede och att detta 
fick stora konsekvenser för Susanne och hennes familj. Nu, 65 år efter 
krigsslutet, råder i västvärlden stor enighet om att erkänna folkmordet på 
de europeiska judarna som en av de största förbrytelserna i mänsklighetens 
historia. Insikten om offrens lidande har också haft betydelse för hur offren 
från andra folkmord blir bemötta. Utifrån dagens perspektiv är det svårt 
att förstå att överlevande inte blev bättre omhändertagna psykologiskt, 
men det saknades generellt kunskap och insikt i vikten av att bearbeta sina 
upplevelser.27 Råden att glömma och gå vidare var ofta välmenande och de 

24 Anna Liljefors, ”Vårdades tillbaka till livet efter helvetet i Bergen-Belsen”, i 
Upsala Nya Tidning 11/7 1995.
25 Susanne gick mellan 1950 och 1952 på Konstindustriella Aftonskolan, fack IV 
(fackavdelningen för Keramik & Glas/Produktformgivning), arbetade sedan som 
terapibiträde och utbildade sig till arbetsterapeut.
26 Rorschachtestet utvecklades av den schweiziske psykiatern Hermann Rorschach 
i början av 1900-talet. Testpersonen berättar vad hon ser i en serie bilder med 
nonfigurativa bläckplumpar. Dessa associationer skall upplysa om personens under-
medvetna. Som Svante Hansson noterat kan testet inte anses som någon form av 
terapi. Jag tackar Hansson som intervjuade Susanne Berglind i februari 2001 för 
att jag fick ta del av hans anteckningar och den inspelade intervjun. Intervjun 
finns delvis återgiven i Svante Hansson, Flykt och överlevnad. Flyktingverksamhet i 
Mosaiska församlingen i Stockholm 1933–1950 (Stockholm 2004), här s. 377. 
27 Hansson (2004), s. 415.



204

överlevande längtade också själva efter att få börja sina liv igen.28 Det råder 
ingen tvekan om att få människor hade förstått vad de överlevande hade 
gått igenom. Förintelsens omfattning och särart hade ännu inte sjunkit in i 
det allmänna medvetandet.

En händelse som ger uttryck för dåtidens tidsanda beskrev Susanne i 
en intervju 50 år senare.29 När hon började på folkhögskolan blev några 
krigsskadade tyska studenter inbjudna till Sigtuna. Susanne minns det 
påtvingade mötet som en stor belastning. Hon och de andra överlevande 
tillfrågades inte om vad de hade gått igenom utan uppmuntrades att 
”förbrödra och försysterliga” sig med tyskarna. Detta väckte stort obehag 
hos henne: ”plötsligt började det bli meningslöst att ha överlevt.”30 Att ha 
överlevt för att se att livet bara skulle fortsätta som om ingenting hade 
hänt kändes tungt. I sammanhanget kan noteras att Susanne uttryckte 
sig annorlunda när händelserna väl ägde rum, i alla fall i ett brev till sin 
kurator på Mosaiska församlingen: ”Åtta tyska flickor har kommit från 
Hamburg till folkhögskolan – vi flyktingar känner en uppgift i att visa 
dem ett nytt mera humanistisk världssyn [sic].”31

Historikern Ingrid Lomfors har påpekat att skillnaderna mellan dessa 
två beskrivningar i själva verket inte är så anmärkningsvärda: 

Hur vi minns det förflutna är alltid beroende av efterhandstolkningar. 
Människor förhåller sig inte passiva till sin historia utan tolkar ständigt om 
det levda livet allt eftersom de skaffar sig ny livserfarenhet.32 

Till de privata faktorerna tillkommer populariseringen av minnet av 
Förintelsen som träder fram i andras vittnesskildringar, böcker, filmer, 
teaterpjäser och konstverk som aktiverar minnen men också omformar 
dem: ”Det offentliga minnet om Förintelsen präglar de överlevandes 
sätt att hantera sin egen historia.”33 När folkmordets dimensioner hade 

28 Liljefors (1995). Se även Johansson (2000), s. 8.
29 Jag är medveten om att begreppet ”tidsandan” är omdebatterat men finner det 
ändå användbart. För en reflektion om begreppet se Håkan Arvidsson, ”Två möten 
med tidens anda”, i Marie Cronqvist, Lina Sturfelt & Martin Wiklund (red.),  
1973. En träff med tidsandan (Lund 2008), s. 149–159.
30 JM, D 375:333, s. 7.
31 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 7 c:17, Enskilda kuratorers korrespondens 1945–47.
32 Lomfors i Johansson (2000), s. 13.
33 Ibid.
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fått allmänt erkännande under sent 1990-tal i Sverige kunde Susanne 
med all rätt förstå vilka omöjliga krav samhället hade ställt på en ung 
flicka med svåra, obearbetade traumatiska erfarenheter bakom sig. Båda 
beskrivningarna förmedlar något av den rådande tidsandan samtidigt 
som de hänvisar till grundtemat i denna artikel: när och hur den enskilde 
minns och förmedlar sina minnen är beroende av vilken betydelse dessa 
minnen har i den officiella hållningen.

Det är därför också värt att stanna upp ett ögonblick vid den tidsanda 
som Susanne konfronterades med under åren efter sin ankomst till 
Sverige. Utan att vilja tillmäta enskilda dokument alltför stor betydelse 
kan förhörsrapporterna från Sigtuna- respektive Stockholmspolisen ge 
en glimt av dåtidens tidsanda, som karakteriserades av krigströtthet och 
en vilja att se framåt. Rapporterna upprättades i samband med Susannes 
ansökan om uppehållstillstånd respektive medborgarskap. Medan man 
under de första åren verkade vara någorlunda intresserad av hennes 
krigserfarenheter, ändras tonen i början av 1950-talet. Den första rapporten 
från Sigtunapolisen i december 1945 sammanfattade Susannes färd genom 
Europa och i förhörsrapporten från Stockholmspolisen 1949 nämns 
Auschwitz och familjens lidande. I kontrast till dem känns rapporten 
från 1952 – läst med dagens perspektiv på Förintelsen – som minst sagt 
känslolös när det konstateras att ”fru Berglind på grund av sin judiska 
börd [blev] omhändertagen [!] av de tyska myndigheterna i Ungern och 
förd till koncentrationsläger i Tyskland. Hon vistades [!] i sådant läger till 
början av maj 1945.”34 Samma rapport fastställer att Susanne var född inom 
äktenskapet och att hon var kyrko- och mantalsskriven i Maria församling, 
samtidigt som det noterades att hon var mosaisk trosbekännare. Protokollet 
nämner däremot inte Auschwitz med ett enda ord.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de överlevande var 
tvungna att på egen hand försöka leva med sina traumatiska erfarenheter 
utan stöd från samhället. Hur ”en person som utstått så mycket som fru 
Berglind kunde utföra allt med sådan glädje” undrade redan hennes före 
detta lärare vid Sigtunastiftelsen. Läraren, en av de referenser Susanne 

34 RA, SUK, Kanslibyrån vol. F 1 B:201, Stockholmspolisens rapport 22/12 1952 
med anledning av hennes ansökan om svenskt medborgarskap.
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lämnat till polisen i samband med ansökan om medborgarskap, var också 
den enda som refererade till Susannes erfarenheter.35

Mörkrets minne

Oavsett omvärldens inställning kom mardrömmarna, och Susannes skrik 
och gråt väckte Märta och Arvid Thelander, paret som Susanne bodde hos 
de första två åren efter krigsslutet. De kom för att trösta och hos dem fick 
Susanne den trygghet hon ”mest av allt behövde då”.36 När Susanne 2006 
i sin andra bok, med en lång erfarenhet som arbetsterapeut och lärare i 
bland annat psykodrama bakom sig, skrev ner sina erfarenheter förstod 
hon hur mycket värme och tröst hon fick av Märta och Arvid.37 Också 
i intervjun med Svante Hansson 2001 beskrev hon paret som underbara, 
generösa människor som hon även kunde komma tillbaka till när det 
”kändes tungt” och hon redan hade flyttat därifrån.38

Samtidigt förstår hon först då det enormt stora behovet av ömhet och 
närhet som hon som tonåring hade efter kriget och som paret knappast 
kunde tillfredsställa. Hennes sorg var för stor för dem att hantera och paret 
hade inte heller fått hjälp med hur de skulle bemöta Susanne.39 Deras strategi 
var att erbjuda Susanne trygghet och försöka hålla allt som kunde påminna 
henne om det förflutna borta. På många sätt lyckades de att visa henne 
vägen tillbaka till livet. Susanne mindes en solig dag där hon och Märta 
åkte skidor: ”Det finns inga skuggor någonstans i hela världen just nu.”40

I samband med att hennes bilder visades i Sigtuna 1995 var Susanne 

35 RA, Justitiedepartementets arkiv, konseljakter 22/5 1953, nr 61, Sigtuna-stiftelsens 
rapport 8/1 1953.
36 Berglind (2006), s. 15.
37 Arvid Thelanders viktiga funktion för flickorna på beredskapssjukhuset i 
Sigtuna är omtalad. Se Sundberg (1959), s. 163.
38 Se fotnot 26.
39 Detta borde undersökas närmare. Troligen fanns det riktlinjer både för 
kuratorer och från myndigheter hur flyktingarna skulle bemötas, och där även 
psykologiska aspekter beaktades. Se Gottfarb (2006), s. 263, som hänvisar till 
arbetsmarknadskommissionens promemoria. Hansson nämner det stora andliga 
behov som församlingens förvaltningsberättelse uppmärksammar och att det i mitten 
av 1950-talet fanns en psykiatrisk konsult i Stockholm, se Hansson (2004), s. 365.
40 Berglind (2006), s. 30.
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övertygad om att ”Sigtunastiftelsen var en fristad” som givit henne 
”livskraften tillbaks” och senare hjälpt henne ”in i det svenska samhället”, 
att hon hade mött ”oförställd äkta medmänsklighet, värme, intresse” och 
fått förståelse och avskildhet som hon ansåg vara en förutsättning för 
”återhämtningen av kropp och själ.”41 I samband med vernissagen på den 
ort som representerar hennes nystart i livet lyftes de goda minnena med 
rätta fram. Det är inte förvånande att utställningen på Sigtunastiftelsen 
under sommaren 1995 också hade en mer hoppfull titel än den första 
utställningen lite tidigare under samma år på Galleri Hera på Södermalm i 
Stockholm. Medan Stockholmsutställningen anknöt till bokens undertitel 
Bilder från en omöjlig verklighet kallades den i Sigtuna Åter till livet! Från 
koncentrationslägren till Sigtuna.42

Återhämtningsprocessen framträder i två av Susannes bilder, varav 
bara den ena, Konvalescent, finns med i boken från 1995, medan den andra 
skänktes till Sigtunastiftelsen i samband med vernissagen.43 I tavlan 
Konvalescent ligger flickan fortfarande i sjuksängen, mager och med kort 
hår, utmattad och sovande. Fångkläderna hänger över stolen; hon har 
lämnat lägertillvaron bakom sig men i dörröppningen skymtar räls och en 
oroväckande mörk himmel refererar till att alla upplevelser fortfarande är 
hotfullt närvarande och utgör ett konkret hot mot hennes liv, i synnerhet 
så länge som kroppen inte blivit återställd. I den andra bilden antyds vägen 
tillbaka. En fortfarande sjuk flicka ser ut att må litet bättre; hon sitter 
upprätt i sängen och vänder ansiktet mot de för stiftelsens gård typiska 
valven. Svarta kläder hänger som mörka minnen över en stol, men den 
mörka himlen i bakgrunden börjar klarna upp.

Den fysiska återhämtningen till trots så hade själen mycket kvar att 
bearbeta. Och trots vaktmästarparets omsorgsfulla bemötande i Sigtuna 

41 Liljefors (1995).
42 För fullständighetens skull ska här också nämnas Lena Roos artikel ”Barmhärtiga 
svenskar och tacksamma flyktingar. Ett beredskapssjukhus sommaren 1945 i 
svensk press”, i Nordisk Judaistik (Scandinavian Jewish Studies) vol. 28, nr 1–2 
(2008), s. 133–156, som analyserar hur beredskapssjukhuset speglades i svenska 
tidningar. Tidningsartiklarna Roos bygger sin artikel på finns samlade på Sigtuna- 
stiftelsens klipparkiv. Hösten 2010 visades Susannes bilder på nytt på 
Sigtunastiftelsen.
43 Tavlan hänger idag i den lilla matsalen på Sigtunastiftelsen. På bildernas baksida 
finns såväl efternamnet Berglind som hennes flicknamn Zimmermann angivet.
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har Susanne ändå känt oro över att hon utsatte Märta och Arvid och andra 
för sin ångest:

Att berätta om vad som hänt var väldigt viktig för mig, men det fanns så få 
som ville lyssna. Jag märkte reaktionerna när jag pratade om mina minnen. 
Jag fick nästan dåligt samvete, därför att jag gjorde människorna ledsna. 
Jag tystnade.44

Som många överlevande konfronterades Susanne återkommande med 
skuldkänslor. Hon kände skuld över att ha överlevt och dåligt samvete över 
att ändå i stor utsträckning ha klarat av att leva sitt liv. Hon kände skam 
när hennes tidiga försök att berätta skrämde närstående och kände skuld 
igen inför sina barn för att ha berättat för litet eller för sent.

Den judiska identiteten och gemenskapen

Den nationalsocialistiska utrotningspolitiken, som syftade till att utplåna 
en hel ”ras”, byggde på systematisk avhumanisering. Susanne Berglind 
beskrev kärnan i den nazistiska politiken när hon 1979 skrev att judarna 
berövades sin identitet när de kom till Auschwitz och deras hår rakades 
av.45 En viktig del av identiteten som nazisterna berövade Susanne var 
familjens tro och traditioner. Först sent i livet blev Susanne åter medlem i 
en judisk församling och kunde glädja sig åt en judisk identitet. 

På Sigtunastiftelsen kom hon till en utpräglat kristen miljö.46 
Hon var nyfiken på kristendomen men attraktionen kändes inte rätt 
eftersom den upplevdes som ett svek mot de värderingar som förmedlats 
i föräldrahemmet.47 En allmän besvikelse på Gud förhärskade: ”varken 
Jesus eller Jahve har hjälpt mig [i Auschwitz], varken min gamle Gud eller 
den nya passade mig.”48 Hennes sporadiska kyrkobesök ansåg hon som 

44 JM, D 375:333, s. 6. Se även Berglind (1979).
45 Berglind (1979).
46 Sigtunastiftelsen invigdes 1917 som en plats för fristående möten kring 
existentiella och humanistiska frågor. Den har sina rötter i Ungkyrkorörelsen och 
bygger sin verksamhet på kristen humanism men är fristående från Svenska kyrkan 
och inbjuder till interreligiös dialog.
47 Berglind (2006), s. 28.
48 JM, D 375:333, s. 13.
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uppror mot Jahve: ”[Jag] ville visa Jahve att nu är det min tur att överge 
honom. [...] Ändå saknade jag Jahve i min vilsenhet.”49 Susannes vilsenhet, 
vrede men också längtan fick inget gehör, inte heller från den Mosaiska 
församlingen i Stockholm. Som tidigare nämnts fanns ingen större 
förståelse i det svenska samhället för vad förföljelsernas överlevande hade 
gått igenom och många överlevande kände sig inte heller välkomna av den 
judiska församlingen.

Direkt efter kriget var många judar, även bland de överlevande, 
övertygade om att de inom kort skulle transmigrera till USA eller Palestina. 
Detta kan ha varit en anledning till att Stockholmsförsamlingen fortsatte 
att kräva svenskt medborgarskap för sina medlemmar, ett krav som införts 
redan på 1800-talet. Också den utpräglade rädslan för att fler flyktingar 
skulle förstärka den svenska antisemitismen förekommer som argument 
för detta beslut. Men argumentet övertygade aldrig Susanne. Hela sitt liv 
undrade hon varför hon inte kunde få bli medlem i församlingen under 
efterkrigstiden.50 Hon kände sig utestängd.

Andra händelser, som kanske skulle kunna betraktas som bagateller, 
fick för Susanne en enorm symbolisk betydelse. Det redan nämnda 
läkarbesöket i Sigtuna blev av nämnda skäl en besvikelse och det intrycket 
förstärktes av att de två läkarna var judar. Susanne hade hoppats att just 
de skulle ha större förståelse för hennes situation, men de svensk-judiska 
läkarna var lika obetänksamma som andra svenskar. Denna kontakt med 
vad hon upplevde som ”judisk läkarvård” var inte uppmuntrande och en 
av anledningarna till att hon länge inte sökte kontakt med den judiska 
församlingen.51

I sitt brev till Judiska minnens arkiv beskrev hon en annan händelse 
som förstärkte det negativa intrycket. Omkring 1949 blev hon avvisad av en 
judisk studentklubb i Stockholm eftersom hon saknade studentexamen.52 
Liknande bestämmelser om medlemskap för studentnationer etcetera 
förekommer än idag och under andra förutsättningar skulle de inte 

49 Berglind (2006), s. 28–29.
50 Susannes brev från 27 maj 1995 finns i hennes akt i JM, D 375:274.
51 Enligt Hanssons anteckningar (se fotnot 26).
52 Både döttrarna och Mirjam Carlberg berättade händelsen för mig. Se även 
Hansson (2004), s. 378, respektive den inspelade intervjun som Hansson gjorde (se 
fotnot 26) och som jag kunde ta del av.
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tillmätas någon större vikt. Men hon blev i båda fallen illa bemött av 
dem som hon såg som sina egna och som tillhörde den gemenskap hon 
hade förlorat. En redan sårad själ upplevde detta bemötande som ett 
smärtsamt avvisande. Som många andra överlevande tyckte hon att det var 
svårt att komma in i den judiska gemenskapen, men minns också att den 
dominerande känslan under denna tid ändå var frihet och viljan till en 
nystart i livet.

Dessa negativa erfarenheter har emellertid överskuggat andra mer 
positiva möten med Mosaiska församlingen eller åtminstone med en av 
dess representanter, Berta Reizenstein, som blev Susannes och systern 
Judiths kurator. Under de första åren hade Reizenstein och flickorna 
träffats några gånger och haft brevkontakt. I början, innan systrarna 
lärt sig tillräckligt bra svenska, konverserade de på tyska som de alla tre 
behärskade. Av Reizenstein fick de praktiska råd om exempelvis kostnadsfri 
lungundersökning och paket med kläder och mat. Reizenstein ordnade även 
fickpengar till Susannes klassresa från en privatfond, eftersom församlingen 
egentligen inte bekostade fritidsaktiviteter. Reizenstein beviljade även stöd 
till skolböcker och stipendier och gav henne uppmuntran och beröm.53 Av 
Susannes brev från april 1947 till Reizenstein framgår att deras kontakt var 
förtrolig och att hon kände tillit till sin kurator. Hon berättade om sina 
tankar om det förflutna och om framtiden:

Dessa år betydde mycket, mycket i mitt liv. Jag fylde [sic – så också i 
följande] inte riktig 14 år när min lyckliga barndomstid avbröts. De följande 
år blev mycket svåra för mig, vad kanske inte behöver jag att berätta. Dessa 
svåra tid gick över, nu är jag fri och frisk igen. Nu är jag sjutton år ett liv, 
obekant liv väntar på mig. Detta liv vill jag fortsätta i samma riktning vart 
mina Föräldrar visade. Jag vill läsa. Kanske det är löjligt att en flicka som  
kom från koncentrationslägret vill inte vara nöjd att hon blev frisk och hon 
får ordentlig med mat o.s.v. Hon vill ha mer, – kan hända att det är löjligt. 
Jag hoppas att fru Reizenstein tycker inte detsamma och förstår mig. ... 
Susi

Susanne ursäktade sig för sin bristfälliga svenska som dock är imponerande 
med tanke på den korta tid hon hade varit i Sverige, varav åtta månader 
som svårt sjuk, att hon hade ungerska som modersmål samt att hon 
funderade på att utvandra till Amerika och alltså inte nödvändigtvis känt 

53 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 7c:17, Enskilda kuratorers korrespondens 1945–47.
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sig motiverad att lära sig svenska.54

Svante Hansson har visat i sin vitbok från 2004 att Mosaiska 
församlingen faktiskt gjorde en stor insats för flyktingarna, avsatte 
både resurser och personal, gav många lån och stipendier, men kanske 
kunde ha gjort ännu mer.55 Också Susannes fall visar tydligt att 
Mosaiska församlingen hjälpte henne men att några negativa upplevelser 
överskuggade minnena av de första positiva mötena. Till följd av detta 
kände hon sig inte välkommen av församlingen. Och liksom för många 
överlevande verkar de negativa minnena dominera.

Medan Susanne hittade en engagerad ledsagare i Reizenstein, som i 
flera sammanhang visade sitt engagemang och förståelse för den psykiska 
situationen flyktingarna befann sig i,56 blev det ett svårt bakslag när en 
annan kurator avböjde hennes önskan att gå en konstnärlig utbildning. 
Susanne fick istället gå en kartritningskurs som hon inte ens hade 
användning för eftersom utlänningar inte fick syssla med kartritning.57

Det fanns uppenbarligen insikt i att hennes hälsa inte tillät 
att hon arbetade vid sidan av utbildningen. Alla beviljade lån var 
bara delvis återbetalningspliktiga och återbetalningskraven ställdes 
först när Susanne började ett avlönat arbete.58 Lånen hon fick från 
församlingen var hon noga med att återbetala och hon blev mycket 
besviken när det en gång kom en felaktig påminnelse om en redan  
betald återbetalning.59 I intervjun med Hansson nämns inte Reizenstein, 
utan enbart de negativa erfarenheterna med den andre kuratorn och 
den felaktiga fakturan. Trots att hon under de första åren fick stipendier 
respektive lån från Mosaiska församlingen, verkar denna oanvändbara 
utbildning samt andra negativa erfarenheter ha bidragit till att Susanne 

54 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 10:6, korrespondens rörande stipendier 
(stipendielån) 1946–50.
55 Se även Gottfarb (2006), s. 284.
56 Se Hansson (2004), s. 336, 342.
57 Ibid., s. 392, 396.
58 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 10:6, korrespondens rörande stipendier 
(stipendielån) 1946–50.
59 RA, JFA, Flyktingsektionen, E 11 a:1, Korrespondens rörande återbetalning av 
lån/stipendielån 1947–56; Se även Hanssons inspelade intervju med Susanne (se 
fotnot 26).
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sökte sig bort från församlingen. Hon blev dock bekant med några judiska 
flickor och vänskapen med några av dem höll livet ut.

Församlingen blev inte hennes främsta tillflyktsort och när religions-
frihetslagen trädde i kraft 1952 blev det möjligt för Susannes blivande 
man att begära utträde ur Svenska kyrkan. Paret gifte sig borgerligt i 
Sigtuna 1952 och bestämde att barnen själva skulle få välja religions- 
tillhörighet.60 När hennes tre barn, två döttrar och en son, väl föddes 
förmedlade Susanne dock varken judiska traditioner eller judisk tro till sina 
barn; inte heller pratade hon ungerska med dem. Synagogan besökte hon 
bara sporadiskt vid stora helger.61 Först 1994 blev hon medlem i Judiska 
församlingen.

Viktiga milstolpar på vägen tillbaka till barndomens konfession och 
traditioner var grundandet av det psykosociala dagcentret Café 84 som 
från 1985 leddes av psykologen Hédi Fried, själv en överlevande.62 Detta 
visar en förändrad inställning till överlevande, en insikt om att särskild 
hänsyn måste tas till deras behov om de skulle känna sig välkomna 
i församlingen. Förmodligen var Susannes deltagande i Föreningen 
Förintelsens Överlevande – som Hansson påpekar den första judiska 
organisationen i Sverige som Susanne tillhörde – och den gemenskap hon 
mötte där avgörande för att hon gick med i församlingen. Här kände hon 
sig respekterad. Föreningen var överlag mycket kritisk till församlingens 
bemötande av de överlevande efter kriget och Susanne upplevde att 
församlingens inställning till dem nu blev en annan. När monumentet 
Glöm oss inte invigdes 1998 hade också Susanne lämnat in namn på sina 
mördade anhöriga.63

Svante Hanssons reflektioner kring minnesmärket är värd att citeras 
här. Genom att monumentet tar med namnen på de anhöriga som lyckades 
ta sig till Sverige och inte enbart de mördade, förtydligas att 

60 Se Susannes brev 27 maj 1995 i hennes akt D 375:274, i JM:s arkiv.
61 JM, D 375:333, s.13.
62 Hédi Fried, Ett tredje liv. Från jordbävning i själen till meningsfull tillvaro 
(Stockholm 2000), se särskilt s. 22–23.
63 RA, Föreningen Förintelsens överlevandes arkiv, pärmen ”Monumentet 
över Förintelsens offer, namnförteckning, pärm A-G”; Glöm oss inte. En bok om 
Förintelsen och Minnesmonumentet i Stockholm (Stockholm 1999), namntavla 4.
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den katastrof som drabbade det judiska folket i Europa på 1900-talet 
berör också oss [...] Genom flyktingar och överlevande, genom deras barn 
och barnbarn, är också vårt land och dess judiska befolkning oupplösligt 
förbunden med den judenhet som nazisterna till slut inte lyckades utplåna 
helt.64

I samband med att hennes bok kom ut 1995 betonade Susanne att hon inte 
ville välja bort någon av sina identiteter, varken den ungerska, svenska eller 
judiska. Det judiska blev återigen en viktig del av hennes identitet som 
stod för ”barndomen, hemmet, kulturen.”65 I brevet till projektet Judiska 
minnen uttryckte hon förhoppningen att även döttrarna skulle känna en 
större judisk identitet.

I minnenas spår

Susannes liv innebar ett ständigt pendlande mellan nuet och det förflutna. 
Redan tidigt sökte hon efter sin far, senare efter klasskamrater, men få 
hade överlevt. När det på 1950- och 1960-talet blev möjligt att ansöka 
om skadestånd från Västtyskland begärde hon intyg över vistelsen i 
Sigtuna, på stiftelsen och på flyktingsjukhuset. Anledningen var i första 
hand den vård systern fick vid ett amerikanskt sanatorium och som 
medförde kostnader som svårt tyngde den unga familjen.66 I samband 
med skadeståndsansökningarna, där den sökande själv fick lägga fram 
dokument som bevisade tillfogat lidande, hittades vittnen som bekräftade 
att fadern hade befunnit sig i Budapests ghetto tills han fördes till Donau 
där han sköts av tyska soldater eller, mer sannolikt, av de ungerska 
pilkorsarna.67 Det fanns dock en viss osäkerhet om vittnesmålen stämde, så 
en viss förhoppning att fadern trots allt var vid liv verkar länge ha funnits 
kvar hos Susanne. Enligt Judiths före detta pojkvän, som familjen träffade 
1969 i Wien, var det dock mer sannolikt att fadern dog i Budapest där han 

64 Hansson (2004), s. 429.
65 Liljefors (1995).
66 Beloppet hon tilldelades 1957 var dock ytterst obetydligt, se RA, JFA, URO-
byrån (United Restitution Organization) för rättshjälp, F 1:11. Susanne upplevde 
hela processen som mycket kränkande, se Hanssons inspelade intervju.
67 RA, JFA, URO-byrån för rättshjälp, F 1:11.
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som slavarbetare fick gräva skyttegravar åt tyskarna.
I en artikel från 1997 nämner inte Susanne att hon ansökte om 

skadestånd hos den västtyska regeringen, däremot om möjligheten att göra 
detta hos den ungerska regeringen i början av 1990-talet.68 Hon bestämde 
sig för att ansöka men insåg snabbt att det skulle innebära ett besvärligt 
sökande efter dokument och vittnesmål, vilket också blev fallet under flera 
års försök. Susanne var tvungen att bevisa att familjen blivit utsatt för 
etnisk rensning, dokumentera familjens ägodelar, det egna lidandet och hur 
det hade påverkat hennes liv och hälsa. Men de flesta vittnena hade dött 
och det var inte mycket som kunde tas fram. I slutändan räckte summan 
hon fick enbart till de utlägg hon själv hade haft och en resa tillsammans 
med sin man till det gamla hemlandet någon gång i slutet av 1990-talet.

Resan de gjorde var inte Susannes första till Ungern. Redan 1968–
1969 hade familjen bott i Budapest där hennes man arbetade för FN. 
Även då reste de tillsammans till den gamla hemstaden Miskolc. Hon 
uppskattade möjligheten att visa sina barn sina rötter och att få uppleva 
barndomstrakten, men mycket gjorde henne också besviken.69 Även senare 
besökte familjen Ungern några gånger.

68 Susanne Berglind, ”Judeguldet i Miskolc”, i Moderna Tider, häfte 82 (1997), s. 24 f.
69 Liljefors (1995).

Bild 3 Susanne Berglind, 
Drömmen om sabbat, sent 
1980-tal.
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De olika resorna till Ungern bidrog till att barndomsminnena så 
småningom kom tillbaka. Under en av resorna träffade hon några få över-
levande släktingar. Som dottern Eva minns det gav en av dem Susanne 
sina maskinskrivna memoarer om upplevelserna under kriget. Susanne 
tog med dem till Sverige för att översätta dem. Också det kan ha bidragit 
till att minnen från kriget och barndomen kom tillbaka. Susannes 
oljepasteller kom till under 1980-talet. Redan där skymtar minnesbilder av 
barndomen fram. I dessa tavlor verkar minnena dock som reminiscenser 
från en svunnen tid. Hemstaden Miskolc återges i en ljusare färgsättning 
än den annars mörka eller gråbeiga omgivningen. Det finns referenser till 
judendomen och till sabbaten som hölls inom familjen. Men dessa minnen 
är drömlikt oskarpa, som kvarlåtenskaper från en annan värld. Betraktaren 
förstår att dessa minnesbilder fyllde en funktion för den lilla flickan i sin 
absoluta utsatthet och hjälplöshet. De ljuva barndomsminnena skulle inge 
henne hopp och tro att det var möjligt att överleva. Å andra sidan visar de 
hebreiska bokstäver som fallit till marken och den farligt lutande synagogan 
i tavlan Den hjälplösa ängeln och ännu mer den brinnande synagogan i Då 
blixten antände trons byggnad (titeln är lånad av en dikt av Nelly Sachs) att 
hennes värld, den central- och östeuropeiska judendomen, gått förlorad.

För många överlevande spelade skadeståndsprocesserna en viktig roll 
i bearbetningen av det förflutna. Även om ersättningarna ofta var låga 
och inte stod i proportion till lidandet samt att hela processen var mycket 
smärtsam, innebar de ett officiellt erkännande av de överlevandes status 
som offer. Processerna som ofta sträckte sig över många år – i Susannes 
fall fram till 2003 – vände de privata minnena till historieskrivning och 
bäddade samtidigt för ett mer aktivt privat sorgearbete: ”Efterforskningen 
rev upp gamla halvläkta sår” men gav också oväntade möten ”med en 
sötma från min barndom” skrev Susanne 2006.70

Det finns en skillnad mellan tidigare privata resor till Ungern och 
efterforskningarna på 1990-talet. Då var det mannens arbete och hennes 
egen önskan att återse barndomens trakter som var anledning till resandet, 
nu var det ett aktivt sökande efter vittnen och dokument. Medan de 
tidigare oljepastellerna antydde ett vagt minne av en förlorad värld, bidrog 

70 Berglind (2006), s. 33.
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den senare resan till att aktivera gamla minnen och tillförde även Susanne 
ny information. Hon fick exempelvis veta att hennes mor strax innan 
deportationen försökt att rädda undan några av familjens värdeföremål. I 
samband med detta arresterades hon och föremålen beslagtogs.

Vid anblicken av den nästan oläsliga kopian från förhöret, ser jag på nytt 
de bortglömda smyckena för min inre syn. Mormor och mamma finklädda 
på väg till synagogan för att fira de judiska helgerna, eller hälsa på familjens 
goda vänner. [...] Jag tänkte aldrig på dessa smycken under de långa åren 
efter Förintelsen. [...] Först då jag skulle börja dokumentera de förlorade 
ägodelarna, fick jag reda på vad som hade hänt.71

Bilderna av barndomen blev mer konkreta, inte i form av fler tavlor, men 
dessa minnen öppnade möjligheten att föra barndomsminnen vidare i 
samtal och den senare boken. Ersättningen för de få guldföremål familjen 
ägde var nästan obefintlig men ”den inre bilden av dem finns kvar. Den får 
bli en minnesgåva till mina döttrar”, sade Susanne 1997.72

Resan blev framförallt en resa i minnen. Hon fann inte många 
dokument eller föremål, men i en gammal stad i ett vindistrikt i närheten 
av Tokaj hittade hon flaskor med etiketter som bar hennes farfars namn 
och hans firmamärke i guldpräntade bokstäver. I boken från 2006 skrev 
hon om resan:

Nu vet jag varför jag har kommit.
Det jag egentligen söker
Finns någon annanstans.
Därför måste jag fortsätta
Sökandet efter nya vägar
Och lära mig att uthärda
saknaden.73

Dialogerna

Det var många händelser som bidrog till att Susanne så småningom 
inledde en dialog som hon själv beskrev det i boken från 1995, först med  

71 Berglind (1997), s. 25.
72 Ibid.
73 Berglind (2006), s. 43.
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den 14-åriga flickan som hade genomlevt koncentrationslägren och sedan 
med döttrarna, då främst genom konsten.

Medan Susanne i början av 1950-talet inte tyckte att hennes skisser från 
efterkrigstiden var konstnärliga nog, började hon vid mitten av 1980-talet 
fästa sina minnen på duk: ”När jag väl orkade ta itu med det och började 
arbeta med färg kom den ena bilden efter den andra.”74 Samtalet hon 
inledde med flickan hon hade varit blev en viktig del av ett, än så länge, 
omedvetet sorgearbete: ”Jag kände att jag började tycka om henne.”75 
Arbetet med tavlorna ”var en viktig del i [hennes] egen inre rehabilitering, 
utan att [hon] visste om det.”76 Tavlorna och de senare tillkomna texterna 
intill varje verk var ett försök att överbrygga de 50 år som hade gått. Genom 
att närma sig de tidigare upplevelserna skapades förutsättningar att också 
närma sig sina döttrar på ett nytt sätt.

74 ”Det absoluta våldet. Susanne målar av sig minnena från nazisternas förintelse-
läger”, i Arbetsterapeuten, häfte 8, (1995), s. 3–6, här s. 4.
75 Berglind (1995), s. 6.
76 Enligt Hanssons anteckningar från den inspelade intervjun med Susanne, se 
fotnot 26.

Bild 4 Susanne 
Berglind, Dialog, sent 
1980-tal.
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Träffande nog bär en av de oljepasteller Susanne målade i slutet av 1980-
talet titeln Dialog. Enligt min läsning föreställer den en mor och hennes 
två döttrar som dock enbart syns som svarta silhuetter bakifrån.77 Deras 
kroppar utformas av såriga mönster. De betraktar en tavla som föreställer 
ett koncentrationsläger där människor ligger nakna och döda innanför 
staketet. Stora svarta streck markerar att betraktaren befinner sig på 
andra sidan av staketet. Ett strålkastarljus ger ett svagt sken över denna 
kusliga scen medan natthimlen är fylld av ångestfullt mörker i lilablått. 
Kring tavlans pampiga guldram hänger kvistar. Röda fläckar finns på 
tavlan samt på tapeten och de fem ovala ramar som hänger vid sidan om, 
något som skulle kunna tolkas som ett hebreiskt tecken har ramlat ur 
bilden. I de fem svarta ovala ramarna visas ”släktingar” i olika åldrar som 
dock alla bär lägerkläder. Tavlan och ”fotografierna” hänger på en ljus, 
randig tapet i gult och lila men hela sceneriet hålls i en skugga. Runt om 
”fotografierna” är väggen nersmutsad som om ramarna hade färgat av sig. 
Den pampiga guldbruna ramen till den stora tavlan de tre betraktar står i 
motsats till dess innehåll. Medan det hos andra familjer är landskapsmotiv 
eller historiebilder som hänger i liknande ramar står mor och döttrar 
Berglind framför historiens ondska, som är deras familjeminne. Mamman 
står närmare ramen än döttrarna, men de finns strax bakom henne. De 
omfamnar inte varandra, men verkar alla vara fångna av bilden.

I texten som ledsagar tavlan skrev Susanne:

Jag vill inte att mitt såriga hjärta skall gå i arv.
Jag vill inte skada er, mina små fågelungar.
Ändå måste jag öppna dörren
till mitt hemliga mörka rum.
Förlåt om jag gör er illa nu mina små fågelungar:
madárka, madárka [ungerska för fågelungar].
En dag öppnar jag nog dörren till trädgården och valnötsträdet.
Och i lövverket bor näktergalen.78

Medan tavlorna kom till under sent 1980-tal skrevs texterna i samband med 
att bilderna skulle publiceras 1995. Texten intill Dialogen visar tydligt att 
minnesprocessen är viktig för Susanne, att de ljusa barndomsminnena är 

77 Enligt dottern Annas tolkning är det Susannes tre barn som står framför tavlan 
(se fotnot 13). Förutom Anna och Eva hade Susanne sonen Jan.
78 Texten ackompanjerar tavlan Dialog. Berglind (1995), s. 22.
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begravda under all ondska hon upplevt. Kunskap om vikten av att närma 
sig det förflutna för sin egen skull finns med men kanske inte insikten om 
hur viktig en sådan bearbetning skulle ha varit också för hennes döttrar. 
Det verkar heller inte ha funnits någon insikt om att de mörka minnena 
visserligen hölls inuti i henne men inte tillräckligt dolt för att barnen inte 
skulle ana deras existens. Medvetenhet om att de visste verkar ha kommit 
först senare: ”Jag har ju också en dyrköpt erfarenhet av att inte ha berättat 
för mina egna barn. Jag var väldigt återhållsam.”79

Det är inte så att Susanne inte hade berättat alls om sina upplevelser. 
Men hennes framställningar var lika faktaorienterade som samman-
fattningen av hennes år i nazisternas läger i början av denna artikel. 
Den, liksom Susannes egna skildringar, saknade till stor del detaljer 
och känsloskildringar. Susanne ”portionerade ut” sin historia till sina 
barn, försökte anpassa den efter deras ålder och berättade främst när de 
frågade. Då svarade hon sakligt men visade inga känslor. ”Men så kom 
’det’ in i historieundervisningen, helt ocensurerat i hela dess bredd, vilken 
katastrof det innebar.”80 Äldsta dottern Eva (född 1955) minns att de läste 
Anne Franks dagbok när de gick i 6:an, och att de då tog upp Förintelsen. 
Susanne visste inte längre hur hon skulle berätta, visste inte hur mycket 
hennes barn tålde.

När barnen blev äldre berättade Susanne mer, men alltjämt höll hon sig 
mycket till fakta. I sin bok från 1995 beskrev hon den försiktiga dialogen 
som hennes barn satte igång, men som ändå aldrig riktig fördes. Hon 
antyder dilemman om att berätta: ”Om jag låter bli att berätta blir jag en 
främling för mina barn. När jag sagt allt finns alltid något mer kvar.”81

I intervjun med Gottfarb är hon övertygad om att minnena inte kan 
förnekas, även om de bleknar med tiden. Men de finns där ändå och det är 
bättre att ta itu med dem, att lära sig hantera dem för att kunna leva i nuet. 
20 år senare dominerar insikten att det bara är hon som kan berätta. Hon  

79 ”Minnen från Förintelsen”, i Helsingborgs Dagblad 15/1 2000, s. 4. Se även 
Berglind 2006, s. 24 f., där hon beskrev att de vuxnas hemligheter förmodligen 
kändes farliga för barnen.
80 JM, D 375:333, s. 11.
81 Berglind (1995), s. 21.
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hade blivit gammal och dessutom insjuknat i Alzheimers, tiden hade blivit 
en bristvara:

Jag måste skynda mig
snart blir det för sent.

Glömskan kommer smygande
gnager av konturerna på alla bilder
som bara jag kan identifiera.

Men nu är hon beredd att öppna den låsta dörren, ”innan det är för 
sent”.82

Dialoger genom konsten – 50 år efter krigsslutet

Om sorgen vi såg,
om tårarna vi aldrig vågade gråta,
om vreden vi aldrig vågade visa.
Om den grymhet vi anade men knappt kunde uthärda.

Så skrev Anna Berglind i utställningen Gömda minnen – 50 år efter 
Förintelsen som visades i november 1995 på Konstnärsföreningen i Västerås 
i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan, och som senare och under 
en annan titel visades i Helsingborg och Huddinge. Sedan Susannes bok 
Flickan och förintelsen hade kommit ut i början av samma år och hennes 
bilder hade ställts ut i Stockholm och Sigtuna, initierade hon en gemensam 
utställning med döttrarna. Susannes pasteller visades tillsammans med en 
rad installationer och texter av Eva och Anna.

Enligt psykologen och författaren Hédi Fried räcker inte den intellektuella 
(rationella) framställningen, som många överlevande länge försökte 
hålla sig till. Både föräldrar och barn måste få känna den känslomässiga 
länken för att bearbeta det förflutna.83 Enligt dottern Anna ”vände allt” 
när modern började berätta; det ”var en oerhörd befrielse”. Annas bild  

82 Berglind (2006), s. 9.
83 Hédi Fried, ”Minnet av Förintelsen”, i Schatz & Schulman (1998), s. 57. Frieds 
text slutar med Berglinds dikt som finns bredvid tavlan Dialog, som jag citerar på 
s. 218. Se även Fried (2000), s. 166.
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av modern förändrades och hon imponerades av hennes kraft och mod att 
stå för sin historia, hennes förmåga att vända skuld och skam.84

Folkmordets trauma, som Susanne själv formulerade det, var ”hela 
mänsklighetens trauma” som förstås inte hade lämnat hennes egna barn 
oberörda.85 Eva skrev följande text intill ett av sina verk som visades på 
deras gemensamma utställning 1994:

En sorg för tung att sörja
en vrede för stark att uttrycka.
Ett förakt som förintar min fiende,
har nazismen låtit mig ärva.86

84 Det första citatet från intervjun med Anna (se fotnot 13); det andra från 
programmet Det mörka rummet som visades på Sveriges Televisions (SVT:s) 
Kunskapskanalen 5/11 2006, som jag såg en kopia av på Statens ljud- och bildarkiv 
(idag en del av Kungliga biblioteket, avdelning för Audiovisuella Medier); sista 
stycket baseras på ett e-brev från Anna till mig i juni 2009.
85 Berglind (1998), s. 152. Förutom de angivna källorna bygger texten på inter-
vjuerna med Eva och Anna Berglind, se fotnot 13, och senare korrespondens. 
86 Denna text, liksom andra utställningstexter, har erhållits av författaren från Eva 
Berglind.

Bild 5 Vernissagekortet från utställningen 1995 i Västerås. Linoleumtrycket Shoah 
tillkom redan några år efter kriget. 
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För båda döttrarna var utställningen personligen mycket viktig. Ett 
av Evas verk visar tydliga spår av sorgearbete.87 I Till minne av mormor 
och morfar inrättar hon en grav i naturlig storlek för sina morföräldrar. I 
den symboliska graven – det öppna såret – är ansiktena gestaltade efter 
de gamla fotografierna av morföräldrarna som hänger i en ram på väggen. 
Bilderna hade överlevt hos släktingar som redan före kriget hade utvandrat 
till Amerika. Huvudena är liksom i gamla kungagravar prydda med kronor. 
Graven omges av ett antal lyktor utförda i form av sexuddiga stjärnor i 
lera.88 Verket har en sakral, nästan spöklik karaktär. Det var Evas ambition 
att upphöja morföräldrarna till hjältar, som hon själv uttryckte det. Verket 
illustrerar en fråga som för många barn till överlevande är av stor relevans: 

Hur sörjer man någon man aldrig sett – och som ändå haft så stort 
inflytande på ens liv? Hur kan första generationen sörja färdigt när tanken 
på de näras död övergår alla mardrömmar? När bristen på en grav placerar 
gravstenar inuti? Föräldrarnas avbrutna sorg blir till en namnlös, obestämd 
sorg och smärta hos andra generationen.89

87 Eva Berglind utbildade sig till hantverkspedagog 1980–1982 och gick på 
Konstfack (inriktning tredimensionell gestaltning) 1983–1988.
88 Senare utvecklade Eva dessa stjärnskålar, som visades bland annat i en separat 
utställning i Visby 2002; de är fortfarande i produktion. I utställningen i Visby 
visades fler verk med anknytning till Förintelsen.
89 Beerman Zeligson (1998), s. 57–64, här s. 61.

Bild 6 Eva Berglind, Till 
minne av förintelsens barn, 
1995.
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I ett annat verk som fanns med i utställningen knyter Eva an till familjens 
historia, men verket har samtidigt också en mer allmän karaktär. Verket 
Till minne av förintelsens barn, även kallad Mammas kusiner, består av 
två delar som båda visar sex ansikten i sandgjutet glas bakom ett galler 
av järnrör. Taggtråden slingrar sig runt gallret. Samtliga ansikten följer 
samma arketyp; de har slutna ögonlock och ger uttryck för stort lidande. 
Modern hade många kusiner och de flesta dog i Förintelsen. Antalet väcker 
associationer till de sex miljoner judar som mördades. Verket kan ses också 
som en fortsättning av moderns tavla O dessa skorstenar på Dödens sinnrikt 
byggda boningar (även den fick titeln efter en dikt av Nelly Sachs). I den 
summeras erfarenheter från lägren: hålögda lägerfångar tornas upp mellan 
skorstensarkitektur och det elektriska staketet. Deras själar bildar en 
virvelvind som kretsar kring ljusare minnen som dock verkar vara på väg 
att förintas. I texten som ledsagar tavlan frågar Susanne vart alla tog vägen: 
”Flickorna från klassen, alla lärarna och kusinerna? ... Var finns ni nu?”90

I ett annat verk bestående av fem separata porslinstavlor i litet format 
tar Eva upp kända motiv som symboliserar Auschwitz: räls, taggtråd, 
rykande skorstenar, vädjande armar och en lucka till en av krematoriernas 
ugnar. I Snipp snapp snut bort dumma trut är utgångspunkten en tysk soldat 
som inom loppet av åtta tavlor i sandgjutet porslin blir ”nedmonterad”. 
Den hakkors- och medaljprydde mannen, med armen utsträckt till 
Hitlerhälsning, tappar först armen och medaljerna, sedan hjälmen, benen, 
kroppen, ögonbryn och näsa – tills på slutet bara den gapande munnen 
finns kvar. Men mitt i sin porösa omgivning påminner denna runda 
öppning mer om världen, jordklotet, sett från rymden. Evas nedmontering 
av nazismens ondska är en nästan humoristisk framställning (som man 
helst skulle vilja se som ”Daumenkino” i fickformat, alltså att snabbt 
bläddra med tummen i ett minimalt blädderblock från bild till bild som 
i sin tur berättar en fortlöpande historia, om och om igen) samtidigt som 
verket hänvisar till nazismens destruktiva krafter.

Äldsta dottern Eva har under åren stött modern och ställt sitt eget 
konstnärskap i bakgrunden till förmån för att förmedla moderns historia. 
Det var Eva som anordnade moderns första skolframträdande på Gotland 
1993 och som lät göra en VHS-inspelning om Susannes historia, samt 

90 Berglind (1995), s. 28 f.
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ordnade utställningar och sammanställde publikationen 2006. Eva har 
försökt att använda sina erfarenheter på ett konstruktivt sätt genom att 
arbeta som konstnärlig ledare på ett gymnasium med flyktingar och deras 
barn samt på en flyktingförläggning och stött konstnärligt skapande hos 
ungdomar från utsatta familjeförhållanden.

För båda döttrarna var utställningen i Västerås en möjlighet att markera 
avstånd till nynazismen och uppmärksamma dess hot. I Annas serie Spegel 
spegel på väggen där säg mig vem... framträder ett (omvänt) hakkors ur det 
först dimmiga spegelglaset. I den sista delen droppar ”blod” ur hakkorsets 
mitt. Som i moderns bild Dialog där koncentrationslägret är inramat av 
en guldram, är även denna svit inramad i guld. Men ramarna är gjorda 
i svartbränd lera och dess förgyllning har flagnat av på många ställen. 
Oavsett om det är vålnader från det förflutna eller ur samtiden som träder 
fram, så är det i alla fall en varning för nazismens tidlöst hotande karaktär. 
Också i några av moderns bilder finns hakkorset med på hemstadens 
väggar. Men även om antisemitism och restriktioner mot judar länge hade 
funnits i Ungern var det först efter den tyska ockupationen i mars 1944 
som judarna transporterades till Auschwitz och mördades. Det var den 
nazistiska ideologin som låg till grund för folkmordet.

För Anna öppnade utställningen möjligheten att för första gången 
stå för sin bakgrund. Hon hade länge burit på en inneboende rädsla, 
men utställningen satte igång en försoningsprocess med modern och 
utgjorde samtidigt startpunkten för en rad verk som visar en nyfunnen 
professionalisering av erfarenheterna som dotter till en överlevande 
samtidigt som de hänvisar till att dessa är av allmän giltighet och betydelse. 
Ett verk i utställningen, som redan återspeglar denna process, var Att belysa 
mörkret. Av 25 glödlampor är bara en enda tänd, alla andra är släckta. 
Verket återspeglar förlusten som folkmordet innebar. Samtidigt förmedlar 
Anna genom verket insikten att belysa är att medvetandegöra. Mörkret 
däremot synliggör det vi inte vågar ta i. Verket hänvisar också till en annan 
viktig aspekt: valmöjligheten. Fler glödlampor kan tändas beroende på den 
enskildes vilja eller förmåga, liksom beroende på samhällets intresse och 
lyhördhet.

För Anna blev det viktigt, liksom för många av andra generationens 
överlevande, och viktigare ju äldre de blir, att utforska den i familjen 
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förhärskande tystnaden.91 Utställningen i Västerås blev en dialog med 
döttrarna genom konsten men den riktades också utåt, mot samhället, 
som en möjlighet att återkalla de privata minnena och visa dess aktualitet 
för det moderna, multikulturella svenska samhället. Det handlade om 
att hänvisa till faran med nynazismen men också om att ta tillfället i akt 
att integrera enskildas erfarenheter i det svenska kollektivet. Enskildas 
erfarenheter av möten med personer som kom utifrån fick länge inte någon 
uppmärksamhet, men utställningen öppnade en väg att vända på detta, att  
integrera dessa erfarenheter i det kollektiva svenska minnet och förtydliga 
deras allmänna relevans. Detta blev ännu tydligare i Annas installation Jag 
öppnar dörren till det mörka rummet från 2006.

Traumatiseringens mekanismer och efterverkningar

Jag öppnar dörren till det mörka rummet visades på Skeppsholmen under 
våren 2006. Konstnären fungerade som guide för besökarna som leddes 
in i ett bergrum. Efter en kort introduktion slöts dörrarna och besökarna 
omslöts av mörkret. Ett hakkors lystes upp för en bråkdel av en sekund, 
inpräntade sig på besökarnas näthinnor där bilden stannade kvar i några 
ögonblick efter det att originalet hade släckts. Symbolen kan sedan 
framkalla fler bilder ur vårt bildminne och leda till nya associationer.92 
Med denna första av en rad ljusinstallationer visualiserar Anna att moderns 
upplevelser, precis som det historiska skeendet, verkade länge efter att det 
ägt rum. Med ord påminner Anna om moderns sorg över nynazismens  
frammarsch som ”till slut fick henne att berätta.” Det tog 50 år tills ”någon 
egentligen orkade lyssna” till moderns berättelse. 93

91 Se Fried (2000), s. 107 ff. Begreppet andra generationens överlevande hänvisar 
till att barn till överlevande bär föräldrarnas trauman med sig även om de själva 
inte har upplevt dem.
92 Se Harald Welzer, ”Kunst als soziales Gedächtnis”, i After Images. Kunst als 
soziales Gedächtnis (Bremen 2004), s. 83.
93 Jag har själv inte sett installationen men såg programmet Det mörka 
rummet som sändes på SVT:s Kunskapskanalen 5/11 2006 och där delar av 
den visades. Beskrivningen följer de fotografier som finns på Annas hemsida  
<www.annaberglind.se> (4/4 2013) samt hennes manus för de guidade visningarna. 
Alla citat är, om inget annat anges, från hennes manus respektive min intervju 
med henne 17/3 2009.
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Dessa aspekter – att ingen orkade lyssna, inte ens de egna barnen som 
var rädda att göra modern ledsen med sina frågor,94 och att upplevelserna 
påverkade andra generationen – återupptas i de olika ljusinstallationerna 
av vilka bara några kan omnämnas här. Som Hédi Fried påminner om 
var det ganska vanligt att andra generationen trodde att de ville veta, 
”samtidigt som man inte orkar lyssna”.95 I På min vattenyta projiceras ett 
antal fotografier som visar moderns kusin, sedan Anna som liten på en 
gunghäst och Anna och modern som håller handen betraktade bakifrån. 
En droppe vatten faller ner i projektionen och förändrar omedelbart hela 
intrycket. Med en känd barnramsa som utgångspunkt formuleras dotterns 
tankar och känslor:

Jag ville inte veta Jag orkade inte höra
Rida rida ranka
Ville se dig glad och göra dig lycklig mamma
Glad och präktig som dom andra mammorna
rida rida ranka orkar inte höra

Men när du gått och lampan släckts
kom den tysta historien alltid väsandes
tillsammans med mörkret kom den krypande ur vrårna
historien som aldrig berättades.

Mellan regndropparna målar du på vattenytan
din historia så svår att orka minnas.

Tungt faller droppen
Ofrånkomligt dess fall
mot min vattenyta och den bräckliga spegelbilden av dig
slår sönder den sköra hinnan (och jag anar djupen)
buren på vågor dansar den bort
mot oundviklig upplösning
bort mot glömskans stränder

94 Se Britt-Louise Bergström, ”Konsten bearbetar ångesten”, i Vestmanlands Läns 
Tidning (VLT) 11/11 1995, s. 35.
95 Fried (2000), s. 165.
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Annas barndom präglades av moderns mörka minnen, av antydningar 
som gjordes men som inte gav någon helhetsbild. Hur outtalade moderns 
erfarenheter än hade varit så lämnade de dock avtryck och bidrog till en 
skör identitet som visualiserades i installationen Livsrum i ljus och glas. 
Barn är receptiva, säger Anna, och ”tystnaden skapar ångest”,96 som väcker 
”fantasibilder, som många gångar är värre än verkligheten.”97

Enligt psykoanalytikern Suzanne Kaplan, som forskat bland annat 
om barnöverlevande och hur trauman sätter sig i kroppen, ger Annas 
verk en idé om den totala utsatthet som Förintelsens offer mötte.98 Hon 
anser att Annas verk kan ses som ett lyckat försök att komma i närheten 
av att förstå vad som var präglande för offrens situation och tycker att det 
finns en likhet mellan verket och det som man inom psykologin tror sig 
veta om hur traumatisering fungerar. Under förföljelserna var de flesta 
inte, och särskilt inte barn, i stånd att reflektera över vad de gick igenom. 
Deras kroppar registrerade med alla sinnen men det fanns inget utrymme 
för reflektion. Anna refererar i verket till detta chocktillstånd och dessa 

96 Se Bergström (1995), s. 35.
97 Fried (2000), s. 133. Se även Revital Ludewig-Kedmi, Miriam Victory Spiegel 
och Silvie Tyrangiel (utg.), Das Trauma des Holocaust zwischen Psychologie 
und Geschichte (Zürich 2000), särskilt artikeln ”Überschattete Kindheit. Die 
Auswirkungen der Shoah auf die zweite Generation”. 
98 Kaplan har enligt uppgift inte själv sett installationen, men medverkade i 
programmet Det mörka rummet som sändes på SVT:s Kunskapskanalen 5/11 2006, 
där delar av installationen visades. Se även Kaplan (2003) och Frieds beskrivningar 
av vad trauma är, se Fried (2000), s. 31.

Bild 7 Anna Berglind, På min vattenyta, 
2006. Foto: Martin Adolfsson.
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fragmentariska minnen som de överlevande först långt senare försökte 
sätta samman. Annas mor Susanne, som var återhållsam med att berätta 
till sina egna barn, har i intervjun med Svante Hansson också hänvisat till 
sina oklara minnesbilder från Bergen-Belsen.

I installationen försätter Anna besökarna i ett tillstånd där de inte längre 
har kontroll över sin situation, upplever sin tillvaro i första hand fysiskt 
och inte rationellt eller intellektuellt. Besökarna skall bli medvetna om det 
omedvetna genom att temporärt vara utsatta för en rumslig erfarenhet som 
vänder det kända perspektivet och sinnesförnimmelserna.

Bild 8 Anna Berglind, Horror vacui, 2006. Foto: Ivar Sviestins.

Efter att ha passerat ett antal ljusinstallationer lyssnar besökarna till 
följande dikt:

Viskar ljus
Jag viskar ljus
Förnimbart endast för den som vågat mörker
Jag skriker tystnad

Endast hörbart för den som uthärdat ensamhet
Dröj kvar här och vila
Se in med mig i det svarta mörkret
Sjung genom mig tystnadens sång
Du vet den om kärlek
Vila i mina ögon och vidrör sakta min ensamhet
Och jag ska viska ljus i ditt öra
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När besökarna nu lämnar bergrummet släpps de ut till ljuset. Men 
vandringen är ingen rituell rening från mörkret till ljus, från det onda till 
det goda. Det temporära ifrågasättandet av bekanta sinnesförnimmelser 
kan hellre ses som en inbjudan till reflektion över egna familje-
strukturer och minnesprocesser eller uppmärksamma andras påverkan av 
traumatiseringens fasor. När besökarna konfronteras med vardagens alla 
intryck minns de kanske att bland de människor vi möter i våra dagliga liv 
bär somliga på tunga minnen.

Med sitt verk refererar Anna till den metafor som dominerar i moderns 
beskrivningar av sina traumatiska upplevelser: mörkret. Modern beskrev det 
skrämmande mörkret i sina skildringar och bilder, transporten i godsvagnar, 
ankomsten till Auschwitz – alltid i mörkret som var skrämmande, 
en metafor för det onda, utan närmare förklaringar, känslor eller detaljer.

Installationen förmedlar likaså något av de känslor som är 
karakteristiska för många barn till överlevande, känslan att ”ana men 
inte veta” något om de mörka upplevelser som föräldrarna gått igenom 
men inte kunde dela med sig av. Ändå präglade upplevelserna atmosfären 
i familjen. Installationen visar tydligt att det mörka rummet inte var så 
hemligt som modern trodde och att konfrontationen med det förflutna 
inte bara var viktigt för modern utan även för barnen. Moderns förflutna 
påverkade också barnens uppväxt och identitet. Det blev därför viktigt 
även för dottern Anna att öppna dörren till det mörka rummet.

Men verket bör ingalunda ses som en statligt finansierad självterapi. 
Det återspeglar inte enbart en överlevandes historia och hur andra 
generationen påverkats av den. Anna Berglind visar mekanismerna bakom 
traumatiseringar och deras räckvidd. Det är framförallt sättet hon bjuder 
in besökarna att närma sig folkmordets konsekvenser som är nyskapande. 
Hon värjer sig mot välbekanta bilder, symboler och stereotyper och visar att 
en del hittills mindre uppmärksammade aspekter är värda att lyfta fram: 
Hur överlever man? Hur klarar man att leva vidare efter att ha genomgått 
traumatiska upplevelser? Hur hanterar man ondskan? Vad gör man 
med förträngda minnen? Vad händer när viktiga frågor aldrig ställs om 
händelser som ändå påverkar oss? Installationen Jag öppnar dörren till det 
mörka rummet är dock i första hand en viktig bearbetning av en förfluten 
tid, en historisk händelse som fortfarande påverkar oss idag. Dessutom är 
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det ett välfunnet sätt att medvetandegöra traumatiseringens mekanismer, 
som fortfarande är aktuella med tanke på de flyktingar som under senare 
år, inte minst från före detta Jugoslavien, bär på liknande erfarenheter.

Anna Berglind är noga med att inte enbart bli betraktad som barn till 
en överlevande, utan hon vill framförallt bli sedd som en professionell 
konstnär. Men genom att vara barn till en överlevande förfogar hon över 
en rad ”specialkunskaper”, som hon kallar det. Dessa gör henne lyhörd för 
processer som i själva verket är av allmänt intresse. Med tanke på att dagens 
media ständigt visar bilder från otaliga katastrofer och krig fruktar Anna att 
de fasansfulla bilderna från koncentrationslägren kan väcka avståndstagande 
istället för empatisk inlevelse. Nästan dagligen konfronteras vi med bilder 
som visar svält, förödelse och våld och Anna befarar att många ”stänger 
av”, inte bara av ointresse utan av självbevarelsedrift. Bilder av Förintelsen 
löper dessutom risken att betraktaren förmår visa medkänsla med dess 
offer men utan att relatera till dem som en del av dagens svenska samhälle, 
eftersom de återger förbrytelser som är så pass avlägsna.99

För Anna är Förintelsen och andra världskriget emellertid ”brännande 
nutidsfrågor”. Även om händelserna utspelades för många decennier sedan 
har de hög aktualitet än idag, då pågående folkmord och krig resulterar i 
nya offer och flyktingströmmar. Hur förhåller vi oss till dem? Vad får dessa 
människor för vård, hjälp och bemötande? Ledde överlevandes erfarenheter, 
när de väl hade fått uppmärksamhet, till konkreta handlingar? Allt detta 
är viktigt för Anna och systern Eva, liksom för många överlevande, och 
likheterna med deras mors funderingar är slående.

Olika former av tystnad

Annas installation inbjuder till att belysa frågan om överlevnaden och 
tystnaden närmare. I sin bok från 1995 skrev Susanne Berglind att 
drivkraften att berätta om vad hon hade varit med om var stark och bidrog 
till att hon överlevde. Men trots detta var hon länge mycket återhållsam 
med att berätta; bemötandet av hennes första försök omedelbart efter 
kriget uppmuntrade inte heller henne till att försöka igen.

99 Intervju med Anna, se fotnot 13.
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I sammanhanget är det viktigt att förstå att det finns olika former av 
tystnad. Under förföljelserna var tystnaden mestadels en ren nödvändighet. 
Att behärska sina känslor var en förutsättning för att överleva. I intervjun 
med Ingrid Lomfors mindes Susanne att de som yttrade sina känslor om 
det ofattbara de utsatts för inte överlevde. De som fick vredesutbrott eller 
ställde frågor blev ofta bestraffade eller dödade.100 Under kriget fanns det 
ingen tid för reflektion. Susanne själv kände att hon var tvungen att fly in 
i en annan verklighet för att härda ut. Där drömde hon om barndomen 
och familjemedlemmar, om sabbaten, tryggheten. Under dessa månader, 
framförallt under de veckor hon hade scharlakansfeber, ”förnekade [hon] 
verkligheten runtomkring”.101 Efter befrielsen av Bergen-Belsen, när 
modern dog, var Susannes hälsotillstånd så allvarligt att hon ”överlämnade 
sig till passiviteten.”102 Kroppens tillstånd gav henne inget annat val. 
Hennes mor hade ansträngt sig för att överleva fram till befrielsen, med-
veten om att döttrarna skulle bli befriade, men orkade sedan inte mer, som 
Susanne minns i intervjun med Hansson. För många överlevande liksom 
för Susanne innebar befrielsen ”paradoxalt nog den största smärtan” när 
de förstod vidden av vad som hade hänt.103 Moderns död lämnade en 
outhärdlig sorg efter sig. ”Det var så skönt att bara försvinna i feberdvalan 
och få sörja, känna saknaden. Bara få ligga stilla. [...] Egentligen ville jag 
bara få sova.”104 Att kapsla in de traumatiska upplevelserna var temporärt 
en ren nödvändighet.

När drivkraften att berätta kom tillbaka hade många decennier gått; 
mycket hade hänt i hennes privata liv och det svenska samhället hade 
förändrats på gott och ont. Nynazismens frammarsch och Radio Islams 
antisemitism väckte så småningom Susannes kampanda och engagemang. 
Att skriva och ge ut sina bilder i form av en bok ansåg Susanne som en 
chans att bekämpa nynazismen: ”[D]å började jag måla oavsett om bilderna 
blev bra och utan annan ambitionsnivå än att berätta. Det är min uppgift: 

100 JM, D 375:274, band 1.
101 JM, D 375:333, s. 5.
102 Ibid., s. 2.
103 Kaplan (2003), s. 224.
104 Berglind (1995), s. 19.
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att stå på barrikaderna.”105 Kunskapen om vad som hänt skall föras vidare, 
de illdåd som begicks får inte förnekas eller glömmas: ”Glömska är vår 
farligaste fiende”106 och tystnaden är inte längre tillåten. Hon kände ansvar 
att bekämpa revisionisterna men också att förebygga ointressets tystnad:

Jag har de sorgsna tankarna med mig hit
för att skydda dem mot glömskan
innan tiden rinner ut i likgiltighetens tystnad.107

”Resan tog ett år, men egentligen har den pågått ett 
helt liv.”108

De flesta överlevande från Förintelsen bär sina mörka erfarenheter med 
sig livet ut. De nära och kära som är döda gör sig med jämna mellanrum 
påminda: ”Kvar finns de ständiga viskningarna: Glöm oss inte! Glöm oss 
inte!”109 som Susanne skrev 1995 intill en av sina tavlor. I dikten Dödens 
tyranni från 2006 gav hon uttryck för hur de döda plågade henne:

Nu finns bara tystnaden kvar
när de som skall förlåta
inte kan föra sin talan.
Vi som har överlevt bär på deras förtvivlan
hör deras rop på barmhärtighet inom oss.

Vi bär på deras tysta anklagelser
sökande efter den rätta formuleringen
Förintelsens kod finns i vårt blodomlopp,
i våra celler, i våra hjärnors vindlingar.

När vi inte längre finns
hörs fortfarande ekon
som en avlägsen gråt
djupt i människornas hjärta.110

105 ”Minnen från Förintelsen”, i Helsingborgs Dagblad 15/1 2000, s. 4.
106 ”Det absoluta våldet” (1995), s. 4.
107 Berglind (2006), s. 61.
108 Ingrid Lomfors, ”Bilder från en omöjlig verklighet”, i Judisk krönika, häfte 4  
(1995), s. 20.
109 Berglind (1995), s. 36.
110 Berglind (2006), s. 63.
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För Susanne blev minnesprocessen en livslång resa. Hela hennes liv, och 
mycket i hennes döttrars konst, pendlar mellan tystnad och minnen som 
tränger fram, försök att ta del av livet här och nu och insikten om att 
denna önskan knappast kan uppfyllas utan att bearbeta de såriga minnena. 
När Föreningen Förintelsens Överlevande grundades 1991 var det omkring 
1 200 människor som hörde av sig. Av dem var det dock enbart ett tiotal 
som under flera år orkade gå ut i skolorna. Susanne hörde till dem, trots 
att varje skolbesök var en enorm kraftansträngning och de gamla såren 
revs upp på nytt.111 Inte varje överlevande, då redan i hög ålder, orkade 
utsätta sig för det. Det förutsatte att de redan tidigare hade konfronterats 
med det förflutna och åtminstone delvis lyckats bearbeta sina traumatiska 
upplevelser.

En rad händelser i Susannes liv bidrog till att det förflutna aldrig kunde 
kapslas in helt och hållet för att packas undan. Det gjorde sig påmint gång 
på gång. Som många överlevande relaterade Susanne tragiska händelser i 
sitt liv till Förintelsen och som konsekvens hade de bidragit till att fördjupa 
den skuldkänsla som hon känt sedan krigsslutet.

Medan Susanne under 1950-talet gifte sig i Sverige, utbildade sig och fick 
barn blev systern Judith i Amerika sjuk. Läkarna ställde diagnosen schizo-
freni, men Susanne plågades av tanken att upplevelserna från lägren var 
den verkliga orsaken. I tavlan Skuggorna, som tillkom i slutet av 1980-talet, 
skildrar hon hur hon upplevde systerns oupplösliga bundenhet med det 
förflutna.112

111 Se Fried (2000), s. 175.
112 Berglind (1995), s. 48.
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Bild 9 Susanne Berglind, Skuggorna, cirka 1986.

Genom åren plågades hon av frågorna varför hon hade överlevt och klarat 
sig någorlunda bra när hennes syster inte gjort det.113 Susanne upplevde 
att hon inte blev bemött av andra som en vanlig människa. Hon kände ett 
dilemma, att man som överlevande framstod som onormal eftersom man 
hade klarat sig genom de förfärliga upplevelserna:

[F]ör hur kan man med bibehållet förstånd överleva sådana upplevelser? 
Det är någon form av stigmatisering, men inte så att vi är förbrytare. 
Folk tycker att med de erfarenheterna bakom oss så måste vi vara 
annorlunda.114

Att efter händelserna i Auschwitz vara i stånd att leva ett till synes normalt 
liv upplevdes stundom som det egentligen ”sjuka”. Skuldkänslan blev större 
efter att sonen Jan, som blev psykiskt sjuk, tog sitt liv 1980. Äktenskapet 
med Hans Berglind, sociolog, psykolog och professor i socialt arbete, 
utsattes för stor belastning.

I intervjun med Inga Gottfarb 1984 uttryckte Susanne en stor oro över 
att hennes upplevelser kunde ha påverkat sonen, även om hon visste att 
det var en irrationell ångest.115 Intervjun visar Susanne som en väldigt 
reflekterande, välinformerad, lyhörd och känslig person. Under årens gång 

113 JM, D 375:333, s. 9.
114 Ibid., s. 14.
115 Ibid., s. 14 f.
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hade hon på många sätt tagit varje tillfälle i akt att lära sig hantera det 
förflutna: gått i terapi, målat av sig, deltagit i konferenser, till exempel i 
Tyskland och i försoningsmöten i Israel, läst mycket (fack)litteratur, arbetat 
med psykodrama och inom vården samt skrivit om sina minnen. Allt detta 
var en förutsättning för att hon skulle orka föreläsa i skolorna.116 Det är 
därför viktigt att påminna om att Susanne valde att berätta för Gottfarb 
om dessa fruktansvärda händelser, systerns sjukdom och sonens död, i 
tron att uppgifterna skulle publiceras i anonymiserad form. Men delar av 
intervjun publicerades två år senare utan anonymisering i Den livsfarliga 
glömskan.

Enligt Susannes väninna Mirjam Carlberg hade Gottfarb lovat att 
alla deltagare i boken skulle vara anonyma. Eftersom kassettbanden med 
intervjun inte längre finns och varken Susanne eller Inga Gottfarb är kvar 
i livet är det omöjligt att veta hur det faktiskt förhöll sig. Gottfarb var en 
ansedd författare och beskrevs av många som en person som ”ägnat sitt liv 
åt arbete med flyktingar och invandrare.”117 Det måste framhållas att hon 
redan under 1980-talet hade haft intresse för de överlevandes erfarenheter 
och upplevda känslor och att hennes intervju med Susanne Berglind är 
en väldigt värdefull resurs ur forskningssynpunkt, just därför att den inte 
utelämnar avgörande smärtsamma händelser i Susannes liv. Men som det 
också framgår ur en recension, som annars är väldigt positivt till boken, 
känns det dock som om boken är ”behäftad med ett allvarligt fel.” Av 
recensionen framgår att ett öppet brev hade skrivits till Gottfarb efter att 
”hon underlåtit att inhämta de intervjuades tillstånd till publicering”.118 
Även Ingrid Segerstedt Wiberg uttrycker, i sin annars mycket positiva 
recension, sin förvåning över att Gottfarb ”satt ut deras namn, särskilt 
som de inte föreföll ha tillfälle att läsa och eventuellt korrigera hennes 
intervjuer.” Med tanke på de räddades sårbarhet tycker Segerstedt Wiberg 
att detta var olämpligt.119

116 Som resultat av ett konferensdeltagande publicerades hennes berättelse i Inge 
Hansen-Schaberg och Beate Schmeichel-Falkenberg (red.), Frauen erinnern. 
Widerstand – Verfolgung – Exil 1933–1945 (Berlin 2000), s. 64–73. 
117 Se till exempel Hansson (2004), s. 23
118 Rita Tornborg, ”Fyrtio år efteråt”, i Svenska Dagbladet 12/12 1986, s. 14.
119 Ingrid Segerstedt Wiberg, ”Olika livsöden – gemensamt lidande”, i Göteborgs-
posten, 28/1 1987.
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Enligt Mirjam Carlberg och dottern Eva upplevde Susanne boken 
som ett dråpslag. Under en period i hennes liv då hon var särskilt skör, 
efter sonens död och den tillfälliga separationen från maken, när hon 
började uttrycka sina upplevelser i sitt måleri och då hon inom sitt yrke var 
ansvarig för personer som själva var i behov av psykologiskt stöd, upplevde 
hon boken som ett undergrävande av hela sin personliga och professionella 
integritet och ett angrepp på sitt bräckliga självförtroende. Hon kände att 
hennes förtroende hade missbrukats och kände sig hjälplös inför det som 
hon upplevde som ett övergrepp. Bortsett från tidningsartikeln från 1979 
hade det gått 40 år sedan första försöket att berätta. Nu hade Susanne åter 
vågat öppna sig, men hennes önskan att vara anonym respekterades inte. 
När hon så småningom gav sin historia 1995 liknar den mer den från 1979; 
hon fokuserar på tiden fram till ankomsten till Sverige. I tidningsartiklar 
nämns systerns sjukdom enbart några få gånger och sonens död 
utelämnas.120 Inte heller i Hanssons bok från 2004 nämns dessa händelser 
och Susanne, som alla andra intervjuade överlevande, fick den utlovade 
anonymiteten.121

Att med hänsyn till Susannes och familjens integritet återberätta, 
om än bara sammanfattande, dessa händelser och det upplevda 
förtroendemissbruket är viktigt för att kunna förstå att även när 
överlevande kommer till tals under 1990-talet är deras berättelser delvis 
anpassade till vad individen orkade med och delvis inordnade i en 
etablerad kanon om hur det hade varit. Att det tog 50 år tills Susannes bok 
kom ut hänger ihop med hur samhället reagerade mot överlevande – det 
länge förhärskande ointresset – men också med det upplevda sveket under 
1980-talet. Till det kommer, hur anakronistiskt det än låter, att en ökad 
respekt för överlevandes traumatiska upplevelser blev ett hinder att gräva 
i etablerade vittnesskildringar eller ställa smärtsamma frågor när intresset 
äntligen fanns. Varken Hanssons eller Lomfors intervjuer når samma djup 
som Gottfarbs. Säkert spelar sveket en stor roll här, det brända barnet vill 
inte återigen söka sig till elden. Ytterligare orsaker till att en berättelse 

120 Se till exempel Kristina Mezei, ”Tystnaden är ingen vän”, i VLT 17/11 1995, som 
skrev att systern var ”mentalsjuk”. Detta nämns också av Bergström (1995).
121 Anonymiteten är dock, med viss förkunskap, som Hansson själv skrev, inte 
ogenomtränglig. Hansson (2004), s. 30.
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återges i traderade former är, som i Susannes fall, den egna bearbetningen 
av trauman, skam över senare smärtsamma upplevelser samt hennes 
stigande ålder.

Det är emellertid viktigt för oss idag att förstå att de flesta överlevande, 
mot bättre vetande, satte alla livets händelser i samband med förföljelserna 
och folkmordet, även om de sällan vågade gå ut och berätta om det. 
Omvärldens bild av offren domineras av en medkänsla som dock sällan 
rymmer berättelser om offrens brister eller tillkortakommanden. De offer 
som trots allt klarade sig och till och med blev framgångsrika, kanske 
som konstnärer eller författare, får positiv uppmärksamhet i medierna. 
Men tyvärr erbjuder det största brottet i människans historia knappast 
någon ensidig feel-good story, och livet var inte nödvändigtvis gott mot de 
överlevande efter krigsslutet. Folkmordets trauma präglade de överlevande 
för livet.122 Minnen av förnedring, tortyr, svält, sorg över mördade anhöriga 
och vänner överskuggade de flesta överlevandes liv och deras relationer med 
andra människor.

Försök till läkning

Vid sidan av nynazismens frammarsch bemöttes de överlevande allmänt 
positivt under 1990-talet och den förändrade politiska inställningen var 
en av de viktigaste anledningarna till att Susannes bok publicerades 1995. 
Men även före utgivningen fanns alltså hos henne en vilja och förmåga att 
bearbeta det förflutna.

Bokens publicering blev stimulerande för Susanne. På ett vernissagekort 
som hon skickade till Ingrid Lomfors skrev hon ”Hurra!” – förlaget gav ut 
boken i 4 000 exemplar. Hon var nöjd att boken trycktes i en så stor upplaga 
med stor potential till spridning.123 Hon hade, som en del överlevande, 
lyckats vända de mörka upplevelserna. Hennes val att offentliggöra sina 
erfarenheter stärkte henne; det var en meningsfull uppgift att motverka 
nynazismen.124

122 Se Fried (2000), s. 93.
123 Se vernissagekortet i Susanne Berglinds akt i JM, D 375:274.
124 Se Fried (2000), s. 98.
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Susannes många möten med skolungdomar resulterade i nya funderingar 
kring sitt liv. Hennes andra bok från 2006 slutar med en fråga hon fick av 
en elev och som ekade länge inom henne: ”Är Du nöjd med ditt liv?”125 
Boken som skrevs två år innan hon gick bort är en summering av livet och 
på många sätt vittnar den om en mer försonad livssyn. Med åldern kom 
fler positiva minnen från barndomen. Det verkar som om Susanne kände 
sig nöjd, åtminstone emellanåt.126 Detta framgår av hennes dikt där hon 
beskrev hur hon och barnbarnet bakar tillsammans. Hennes dotters dotter 
kramar de svällande blå ådrorna som hon minns så väl från sin mormor:

Hon klappar mina händers blåa floder.
Jag känner att ett möte har ägt rum
mellan oss tre, som jag så länge väntat på.127

Summary

Susanne, Eva and Anna Berglind: The Effects of Holocaust 
Trauma on Two Generations of Artists 

This article deals with how the historic events of the Holocaust influenced 
not only survivors but also their offspring as well as how the Swedish 
society has responded to survivor experiences over the last six decades.

This history reveals that only since the 1990s has Sweden begun to 
officially regard the Holocaust as a historical benchmark important to all 
people. Only then did the memories and experiences of survivors receive 
recognition within Swedish society.

In particular, the artwork of both Holocaust survivor Susanne Berglind 
and her daughters Eva and Anna illustrates that the Holocaust has cast long 
shadows on not only single individuals but also their families. Through 
the analysis of the life work of these artists, this article also explores the 
difficulty of integrating the experience of a minority group, or even one 
individual, into the collective memory of Swedish society.

125 Berglind (2006), s. 77.
126 Ibid., s. 49 f.
127 Ibid., s. 47.
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Mottagandet av polska judar i Sverige 
1968–1972
Izabela A. Dahl

Sexdagarskriget i Mellanöstern 1967 aktualiserade antisionistiska och 
antijudiska stämningar i Polen. Många höga officerare, som uttryckt 
sympati för Israel, avskedades redan under sommaren 1967. Samtidigt 
noterades en strävan att använda den uppkomna situationen för att reducera 
antalet personer av judiskt ursprung på höga poster i förvaltningen. Efter 
studenternas protester i mars 1968 anklagade ledaren för Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (Polska Förenade Arbetarpartiet) Władysław Gomułka 
i ett tal den 19 mars de polska judarna för sionism. Han underströk att 
Polen inte hindrade emigration till Israel.1 Detta tal markerade början till 
den stora utvandringen av omkring 20 000 judar från Polen.2

Den antisemitiska kampanj, som sattes igång av den polska stats-
apparaten, drabbade både dem som demonstrerat för yttrandefrihet och de 
partitrogna kommunisterna.3 Samtidigt som de västeuropeiska länderna 
fördömde den sovjetiska militära interventionen i Tjeckoslovakien var de 
politiskt passiva åskådare till det polska dramat. Två skandinaviska länder 
– Sverige och Danmark – reagerade dock aktivt mot den polska exodusen 
och öppnade sina gränser för judarnas invandring.

1 Riksarkivet (RA), Utrikesdepartementets arkiv (UD), HP. 21.14, Judarnas 
ställning i Polen (25/4 1968).
2 Izabela Dahl & Einhart Lorenz, Jødene i Polen, vol. 5, ”HL-senterets temahefte” 
(Oslo 2009).
3 Forskning om politiskt instrumentaliserad antisemitism i Polen förekom knappt 
före 1988. Ett historiskt pionjärarbete är Dariusz Stola, Kampania antysyjonistyczna 
w Polsce 1967–1968 (Warszawa 2000), men viktiga är också Piotr Oseka, Marzec 
’68 (Kraków 2008), och antologierna Beate Kosmala, Die Vertreibung der Juden 
aus Polen 1968. Antisemitismus und politisches Kalkül (Berlin 2000), som ger den 
antisemitiska kampanjen ett bredare internationellt perspektiv och Konrad Rokicki 
& Sławomir Stępa (red.), Oblicza Marca 1968 (Warszawa 2004), vilken belyser de 
lokala händelserna i Polen.
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Denna artikel skissar ett forskningsprojekt som fokuserar på de politiska 
händelserna i Polen 1968 och de svenska myndigheternas samarbete i 
samband med mottagningen av de polska judarna.4 Pilotstudien bygger 
på en systematisk undersökning av material från svenska ambassaden i 
Warszawa och Mosaiska församlingen i Stockholm. I analysens centrum 
står mottagandet av de polsk-judiska tvångsmigranterna i Sverige som 
ett handlingssamspel mellan olika myndigheter med särskilt fokus på 
institutioner som Föreningen Polska Judar i Sverige och Mosaiska för-
samlingen i Stockholm inom en polsk-svensk politisk handlingsram med 
det kalla kriget som bakgrund.

Även om studien baseras på myndigheternas dokument, använder jag 
också annat material, såväl skriftligt som muntligt, och ger därigenom 
analysen av myndigheternas dokument en djupare kontextualisering. 
Studien tar sin utgångspunkt i följande frågor:

Hur påverkade det polska politiska maktspelet 1968 de polska judarnas 
situation? Hur artikulerades de svenska myndigheternas reaktion på 
antisemitismens instrumentalisering i utrikes- och inrikespolitik? Hur 
genomfördes omhändertagandet av polska judar i Sverige i myndigheternas 
regi?

Situationen i Polen

Mosaiska församlingen i Stockholm framställde en översikt i 15 punkter 
över de 40 000 polska judarnas situation, från krigsutbrottet den 5 juni 
1967 till den 10 maj 1968, som ställdes såväl till utrikesministern som till 
svenska ambassaden i Warszawa.5 Bara en liten del av dem som betraktades 
som judar i Polen på 1960-talet bekände sig till judendomen och tillhörde 
någon religiös eller världslig judisk organisation. I översikten skriven för 
svenska Utrikesdepartementet över de polska judarnas situation i Polen 
uppgavs att en stor del av dessa judar ändrat sina namn för att anpassa 

4 Angående diskussion om begreppet tvångsmigrant, se Izabela A. Dahl, Ausschluss 
und Zugehörigkeit. Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem 
Zweiten Weltkrieg. (Berlin 2013) s. 128–133.
5 RA, UD, HP. 21.14, Översikt över de polska judarnas situation i Polen från 
krigsutbrottet den 5 juni 1967 till den 10 maj 1968.
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sig till den polska befolkningen. Sedan sexdagarskriget intog de politiskt 
ansvariga instanserna i Polen en mycket fientlig hållning mot resterna av 
den judiska minoriteten. Denna hållning hade, framhölls det, resulterat i 
att de flesta judar hade blivit avskedade från sina befattningar.

De flesta släktingar och vänner till i Sverige bosatta judar hade redan 
mist sina arbeten. Detta gällde huvudsakligen personer med högre 
administrativa tjänster men även industriarbetare. Situationen för dessa 
människor beskrevs som katastrofal. Eftersom alla företag var statsägda 
var chansen att få ett nytt arbete i det närmaste obefintlig. Dessutom 
var internationella judiska hjälporganisationer som Organization for 
Rehabilitation Through Training (ORT) och American Jewish Joint 
Distribution Committee (JOINT) förbjudna att verka i landet, och all 
privat hjälpverksamhet från utlandet försvårades på grund av trakasserierna 
mot den judiska befolkningen. För att undvika varje form av kontakt med 
utlandet, ofta använd som bevis för illojalitet mot den polska regimen, 
hindrades människor att ta emot pengar eller paket. Den ekonomiska 
situationen i hushåll som saknade besparingar eller andra tillgångar var 
besvärlig, i synnerhet i de fall där flera familjemedlemmar avskedats från 
sina tjänster. Diskriminering och förföljelser drabbade inte bara judar i 
produktiv ålder, även judisk ungdom utestängdes successivt från universitet 
och högskolor. Parallellt med dessa diskriminerande åtgärder fördes också 
en grov antisemitisk propaganda i polska massmedier som press, radio och 
TV.

Liknande översikter som den ovan refererade skrevs regelbundet 
från april 1968 till 1970 och ända fram till 1972. De innehöll detaljerade 
sammanfattningar av situationen och utvecklingen i Polen. Redan i den 
första översikten skildrades den hotfulla atmosfären och den pågående 
maktkampen i Polen, där politiska intressen stod bakom antisemitismens 
instrumentalisering:

Studentoroligheterna, som tog sin början den 8 mars 1968, utlöste 
nya beskyllningar mot sionistiska kretsar. Åtskilliga föräldrar till 
demonstrerande studenter avskedades från sina poster i förvaltningen; 
flertalet av dessa torde vara av judisk börd. Demonstrationerna har åtföljts 
av omfattande utrensningar i partiet, ministerierna och universiteten.  
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Antisemitism synes spela en inte obetydlig roll härvidlag, jämsides med 
den personliga maktkampen. [...] Man hade i Polen personer av judisk 
härstamning i många viktiga ställningar, och dessa var accepterade och 
uppskattade. Andra var däremot offer för dubbla lojaliteter och måste i 
några fall betraktas som israeliska nationalister.6

Polsk politisk retorik mot den polsk-judiska minoriteten var vid denna 
tid dominerad av offentliga kommentarer och slagordsmässigt bruk av 
nyckelord som ”sionistiska tendenser”. Sionismen tolkades som ett uttryck 
för och ett utslag av judisk illojalitet mot den polska staten och nyttjades 
som en förevändning för att öppna gränserna för emigration. Polska 
politiker medgav, att det visserligen funnits blandningar av antisemitism 
och antisionism, men att man i Polen enbart riktade sig mot sionismen, 
liksom mot varje annan form av nationalism. Som den polske historikern 
Rafał Pankowski uttryckt det: 

”Zionist” Jews were presented as a rootless yet unified and homogenous 
trans-national group working for the benefit of Israel and the United 
States. They were accused of ”cosmopolitanism” and ”nationalism” 
simultaneously.7

Det var mot denna bakgrund många polska judar sökte sig till Sverige.

Politisk handlingsram

Svenska ambassaden i Warszawa sökte i ett flertal rapporter till UD 
med början i mars 1968 redogöra för judarnas situation i Polen. 
Diskrimineringen i Polen tog sig uttryck i avskedanden med utresa till 
Israel som enda emigrationsalternativ. Det fanns små möjligheter att 
transferera egendom och svårigheter för studenter av judisk börd att få 
fortsätta sina studier i Polen. Polens hållning var, framhölls det, att ”man  

6 RA, UD, HP. 21.14, Judarnas ställning i Polen (25/4 1968).
7 Rafał Pankowski, ”When ’Zionist’ Meant ’Jew’: Revisiting the 1968 Events in 
Poland”. Z-word, February, 2008, <http://www.z-word.com/z-word-essays/when-
%25E2%2580%2598zionist%25E2%2580%2599-meant-%25E2%2580%2598jew%25 
E2%2580%2599%253A-revisiting-the-1968-events-in-poland.html?print>, 27/6 
2012.
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bemöter icke anklagelser för antisemitism, utan beskyller i stället utlandet 
för att tillvita Polen antisemitiska tendenser som icke finnes.”8

Från svensk sida ansågs att offentliga reaktioner skulle kunna motverka 
sitt syfte. Även Mosaiska församlingens representanter sökte undvika 
varje form av publicitet kring den pågående immigrationen. Enligt deras 
uppfattning – och här stödde man sig på samtal med immigranterna 
själva – skulle nyhetsjournalistik med åtföljande politiska kommentarer 
mycket väl kunna försvåra den pågående utvandringen. Man hade därför 
uppmanat alla invandrare att inte göra några uttalanden till pressen.9

Ut- och invandringsproceduren

Den kaotiska situation som uppstod genom ett ökat antal tvångsmigranter 
som sökte sig till Sverige och den prekära situation som orsakades av oklara 
regler i Polen gällande utvandring beskrevs i en av rapporterna från svenska 
ambassaden:

Vid flera tillfällen den senaste månaden har ambassaden besökts av 
polacker av judisk börd, vilka önskar resa till Sverige. Sistlidna veckan 
uppgår dessa till i genomsnitt en per dag. Svårigheterna ligger däri, att 
om utresetillstånd beviljas, utresa måste ske via Österrike. […] I Österrike 
finnas en organisation som hjälper polska judar att komma vidare till bl.a. 
USA, men även till Sverige.10

Organisationen ifråga var den internationella judiska hjälporganisationen 
Hebrew Sheltering and Immigrant Aid Society (HIAS), som tidigare 
varit knuten till JOINT. Även sistnämnda organisation var verksam i 
Österrike och återfanns för övrigt på samma adress som HIAS.11 Svenska 
ambassaden i Warszawa hade erfarit, att ansvariga polska myndigheter i 
regel endast lämnade utresetillstånd till polska judar för utvandring till 
Israel. Sådant tillstånd ordnades av Hollands ambassad i Warszawa med 
polsk reselegitimation, så kallat resedokument, som utställdes i stället 

8 RA, UD, HP. 21.14, Brev från den svenska ambassaden i Warszawa till Statens 
utlänningskommission (7/10 1968).
9 RA, UD, HP. 21.14, P.M. (5/3 1969).
10 RA, UD, HP. 21.14, Judarna i Polen (17/7 1968).
11 RA, UD, HP. 21.14, Judarna i Polen. 207 U 24.7.68 (16/8 1968).
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för pass. Resedokumentet angav att dess innehavare inte längre var polsk 
medborgare och inte hade rätt att återvända. Därmed blev resande statslös.

Den vanligaste resvägen i denna tidiga utvandringsfas till Israel gick 
som nämnts via Österrike. Om det var nödvändigt hjälpte HIAS de 
tvångsmigranter, som av någon anledning inte ville fortsätta till Israel utan 
resa till något annat land, där de kanske hade släktingar eller bekanta och 
där de trodde sig ha bättre utkomstmöjligheter. Detta gällde också Sverige. 
HIAS lämnade även ekonomiskt bistånd och hade, vad Sverige beträffar, 
samarbete med Mosaiska församlingen i Stockholm.

Många tvångsmigranter ville stanna i Wien, som alltså var första 
etappen på vägen, och i lugn och ro fundera över och planera sin framtid. 
Det blev därför stora anhopningar av flyktingar där, men eftersom den 
österrikiska regeringen inte ens temporärt ville stå som mottagarland 
beviljade den endast ett par dagars uppehållstillstånd. Detta blev besvärligt 
för dem som behövde längre tid att undersöka olika möjligheter. HIAS 
tillät ofta dem som ville, att resa till Italien som var mer liberalt med att 
bevilja uppehållstillstånd. På så sätt blev Italien i många fall nästa etapp på 
vägen mot något annat resmål.12

Enligt myndigheternas uppgifter började Sverige i april 1969 visera 
resedokument för polska judiska tvångsmigranter för direkt resa till Sverige. 
En viktig fråga är om det fanns någon svensk viseringspolicy inför den 
polsk-judiska emigrationen. En sådan fråga riktade svenska ambassaden i 
Warszawa till UD: ”Kan alla kategorier komma i fråga eller gynnas vissa 
grupper med exempelvis speciell utbildning eller dylikt?”13 I svaret från 
UD till ambassaden hette det:

Primo. Samtliga judar, som hos polska myndigheter anmält önskan att 
emigrera, erhåller resedokument giltiga för utresa ur landet. De förlorar 
härigenom sin polska nationalitet och därmed möjlighet att få vanliga pass 
och är att betrakta som statslösa.

12 RA, Judiska (Mosaiska) församlingens i Stockholm arkiv (JFA), Flykting-
sektionen. F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, Betr. inresor (1/4 1969).
13 RA, UD, HP. 21.14, brev från den svenska ambassaden i Warszawa till UD (7/11 1968).
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Secundo. Judar här kan endast tilldelas resedokument under förutsättning 
att israelisk utfästelse om visum till Israel föreligger. Sådan utfästelse 
meddelas automatiskt av holländska beskickningen här. Sedan väl 
resedokument erhållits, föreligger ej hinder [sic!] instämpling svensk 
visering jämte israelisk.14

Utreserestriktionerna i Polen under kalla kriget förutsatte att de människor 
som sökte sig utomlands hade ett resetillstånd från myndigheterna. Pass 
utställdes endast för resevillkor och återlämnades efter återkomsten 
till myndigheterna. Att lämna Polen var för polska judar i den tidiga 
migrationsfasen möjligt med ett utresetillstånd i form av ett resedokument 
genom den holländska ambassaden, på sätt som beskrivits ovan. UD:s krav 
att sökande skulle inneha ett giltigt resedokument för att kunna visera 
dem till Sverige tyder snarare på en oreglerad procedur mellan polska och 
svenska myndigheter och inte på transmigrationsvisering till något annat 
land som till exempel Israel.

Den första gruppen av tvångsmigranter utgjordes huvudsakligen av 
studenter som inte fick fortsätta sina studier och som därför sökte sig från 
Polen. Men så småningom följde även 

alla kategorier, även sådana som saknar språkkunskaper och större 
kvalifikationer, och som väl följaktligen måste ha små möjligheter att finna 
sig tillrätta i Sverige. När dessa, liksom personer långt över pensionsåldern, 
tvingas avsäga sig sitt polska medborgarskap i samband med emigration 
till ett land de aldrig varit i, är detta ju ett indicium på en mycket stark 
polsk rasistisk politik, betingad av andra orsaker än exempelvis avundsjuka 
mot i förvaltning och förvärvsliv framgångsrika judar.15

I Stockholms mosaiska församlings regi

I de mosaiska församlingarnas i Sverige namn skrev Mosaiska församlingen 
i Stockholm redan i maj 1968 ett brev till utrikesminister Torsten Nilsson, 
där man beskrev en våg av förföljelser mot medborgare av judisk börd i 
Polen. Denna ”förnyade antisemitism” hävdades vara sanktionerad av 
myndigheter och ledande politiska skikt, och den tillät, framhölls det, 
slagord, motiveringar och utrensningsförfaranden, som spöklikt erinrade 

14 RA, UD, HP. 21.14, Brev från UD till den svenska ambassaden i Warszawa (15/11 1968). 
15 RA, UD, HP. 21.14, Judisk emigration (19/8 1969).
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om ”nazismens upptakt”.16 Med detta brev tog Mosaiska församlingen i 
Stockholm ett initiativ till att organisera en nordisk protest mot den polska 
regeringens politik.

I själva mottagandet hade Mosaiska församlingen i Stockholm 
rollen som koordinator i det omfattande samarbetet mellan olika 
svenska och utländska myndigheter och organisationer såsom HIAS, 
JOINT, Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Statens Invandrarverk 
(grundat 1969), Socialstyrelsen, Svenska ambassaden i Warszawa och 
Föreningen Polska Judar i Sverige. Den dynamiska anpassningen till en 
ut- och invandringssituation i ständig förändring utgjorde bakgrund till 
församlingens viktigaste uppdrag: informationsförmedling. Den beskrevs 
på följande sätt av en av församlingens medarbetare:

Från början var det ganska oklart vad för slags allmän och församlingshjälp 
de nya invandrarna kunde räkna med [...], men så småningom utarbetades 
även ett program för polackerna och man har måst följa de olika faserna 
och förmedla informationer därom.17

Församlingen i Stockholm skulle också ta hand om fördelningen av 
invandrarna på de olika församlingarna i landet, vilket visade sig vara 
ett långtifrån enkelt uppdrag på grund av att de flesta tvångsmigranter 
som tog sig till Sverige ville bosätta sig i Stockholm. Fördelningen gällde 
framför allt de så kallade ”kontingentflyktingar” som blivit uttagna från 
de internationella flyktinglägren i Wien och Rom. De hade inte något 
val utan måste resa direkt till AMS-förläggningar. Församlingen hade 
kommunicerat med HIAS både i Wien och i Rom och även i Genéve 
och bett att alla som inte hade närmare anhöriga i Stockholm först skulle 
skickas till Malmö. Det visade sig emellertid att HIAS fått svårigheter 
att följa instruktionen. Skälet till detta var att de ”allra flesta tror sig att 
veta, att om de inställer sig hos hr Goldstein i Stockholm, så ordnar hr G. 
personligen allt för dem.”18 Jakob Goldstein var ordförande i Föreningen 
 

16 RA, UD, HP. 21.14 (27/5 1968).
17 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Betr. inresor (1/4 1969).
18 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Betr. mottagandet av polska invandrare och fördelning på församlingarna i Sthlm, 
Göteborg och Malmö (15/8 1969).
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Polska Judar i Sverige och spelade vid sidan av församlingarna en nyckelroll 
i mottagningen.

Församlingarna understödde mottagningen genom att rekrytera frivilliga 
personer som hjälpte till med allmänna service- och kontaktuppdrag för de 
nykomna, med besök i förläggningslägren inom församlingarnas respektive 
område samt med hjälp till arbetsanskaffning.19

De nordiska judarnas protest mot den polska 
regeringen

I slutet av maj 1968 vädjade de mosaiska församlingarna i Sverige genom 
stockholmsförsamlingen till den svenske utrikesministern:

Upprörda och förtvivlade över dessa skeenden vädjar vi till den svenska 
regeringen att allvarligt och under hänvisning till Förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna uppmärksamma den polska regeringen på de 
reaktioner, som diskrimineringen av den judiska befolkningen i Polen 
väcker.20

Med denna aktion försökte församlingarna få till stånd ett omfattande 
officiellt ställningstagande från de nordiska regeringarnas sida och få 
dem att till den polska regeringen uttrycka en oro över judarnas situation 
i Polen. Man hoppades att den polska regeringen skulle vara känslig för 
en sådan démarche. Ordföranden för Mosaiska församlingen i Stockholm 
uppvaktade utrikesministern och överlämnade en rapport angående 
judarnas situation i Polen. Samma framställning distribuerades också till 
de judiska församlingarna i Helsingfors, Oslo och Köpenhamn för vidare-
befordran till respektive utrikesministerium. Församlingarna planerade 
också att arbeta på ett gemensamt officiellt ställningstagande inför ett 
nordiskt samrådsmöte.21

För att även fästa den finska regeringens uppmärksamhet på den 
diskriminering som judar utsattes för i Polen, överlämnades skrivelsen till 

19 Ibid.
20 RA, UD, HP. 21.14, Brev från Mosaiska församlingen i Sverige till utrikes-
ministern Torsten Nilsson, daterat 27/5 1968 (1/6 1968).
21 RA, UD, HP. 21.14, Brev från utrikesrådet till de svenska ambassaderna i Oslo, 
Helsingfors och Köpenhamn (4/6 1968).
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utrikesministeriet av företrädare för Centralförbundet för de finska judiska 
församlingarna.22 Meningen var att Finland, med tanke på sina goda 
förbindelser med Polen, skulle kunna påverka utvecklingen. Finland var 
mot diskriminering, men höll fast vid inställningen att landet inte kunde 
blanda sig i andra länders inre angelägenheter. Istället föreslogs att en 
gemensam eller samordnad nordisk aktion skulle tas upp vid det nordiska 
utrikesministermötet i augusti 1968.23

I Norge diskuterades frågan om judarnas situation i Polen under den 
utrikespolitiska debatten i stortinget den 30 maj.24 UD framhöll på fråga 
från den mosaiska församlingen att Norge genom utrikesministerns 
agerande redan uppfyllt församlingens önskemål om att uppmärksamma 
den polska regeringen på de reaktioner, som diskrimineringen av den 
judiska befolkningen i Polen väckte. Någon ytterligare norsk åtgärd i 
denna fråga var inte nödvändig, och att driva saken ytterligare ansågs inte 
ens lämpligt.25

Inte heller i Danmark togs någon officiell ställning mot den polska 
regeringen, men danska myndigheter gav samtidigt utan kvotering 
inresetillstånd för alla polska judar som sökte. Ytterst få utnyttjade dock 
inledningsvis detta.26

I juni 1969 fick svenska ambassaden i Warszawa ett meddelande från 
Polska Nyhetsbyrån (PAP) att ”den speciella procedur som av polska 
myndigheter en längre tid tillämpats för judiska emigranter skulle 
upphöra från den 1 september”.27 Det uppgavs att från 1 juli 1967 till 
slutet av maj 1968 hade 5 264 ”polska medborgare av judisk nationalitet” 
lämnat landet för att fara till Israel. Västeuropeiska bedömare ansåg att 
siffrorna var för låga och uppskattade det totala antalet tvångsmigranter 
till minst 8 000–9 000. Tolkningen av meddelandet blev att de polska 
myndigheterna i praktiken skulle sätta stopp för den judiska utvandringen 
från 1 september 1969.

22 RA, UD, HP. 21.14, Judisk protest mot polska regeringen (6/6 1968).
23 RA, UD, HP. 21.14, Judarnas ställning i Polen (12/6 1968).
24 Stortingstidende. 112. ordentlige stortings forhandlinger (1967–68).
25 RA, UD, HP. 21.14, Judarnas situation i Polen (19/6 1968).
26 RA, UD, HP. 21.14, Förfrågan från danska utrikesministeriet om polska judar 
(18/3 1968).
27 RA, UD, HP. 21.14, Judisk emigration (18/6 1969).
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I samband med detta rykte, som i efterhand visade sig vara en otydlig 
formulering från polsk sida, informerade den svenska ambassaden – i 
samförstånd med den danska – visumsökande tvångsmigranter att danskt 
visum utan vidare kunde erhållas, medan man på den svenska sidan väntade 
på nya kvoter. Men de nya danska viseringsbestämmelserna verkade inte i 
någon större utsträckning påverka strömmen viseringssökande till Sverige. 
Som orsak till intresset för Sverige uppgav tvångsmigranterna särskilt att 
släkt redan fanns där, den höga levnadsstandarden samt de goda studie- 
och arbetsmöjligheterna.28

Mottagandet

Den officiella organisation som från statlig sida tog hand om de polsk-
judiska tvångsmigranterna var AMS. Ansvarsfördelningen mellan AMS 
och Mosaiska församlingen var, enligt en ORT-rapport, att AMS stod för 
”solving the problems of daily life and the future of these refugees as far as 
the authorities are concerned”, medan

the Jewish Consistory, by means of social workers, does its best to straighten 
out the minor problems common to refugees (advice, information, finding 
lost luggage, necessary steps for obtaining an apartment and standing 
security for grant of bank loans, etc.).29

AMS huvuduppgifter i samband med mottagningen definierades i 
ett AMS-cirkulär publicerat i april 1969.30 Enligt riktlinjerna skulle 
hjälpverksamheten omfatta tre kategorier:

Flyktingar, som enligt särskilda beslut av Kungl Maj:t mottas i Sverige •	
från flyktingläger i olika länder, så kallade kontingentflyktingar

legalt eller illegalt inresta utlänningar, som enligt Statens utlännings-•	
kommission är att jämställa med kontingentflyktingarna och med 
anledning därav fått medgivande att kvarstanna i landet samt

28 RA, UD, HP. 21.14, Visering för polska judar (18/7 1969).
29 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Mission to Scandinavia. En rapport från World ORT Union (30/1 1970).
30 RA, JFA, Huvudarkivet F 19:9. AMS Cirkulär. Föreskrifter angående hjälp-
verksamheten för flyktingar. Stockholm (15/4 1969).
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nära anhöriga (maka resp make, föräldrar och barn), som inreser •	
för att återförenas med person som tillhör någon av ovannämnda 
kategorier och är inkvarterade genom länsarbetsnämndens försorg.

Själva mottagningshjälpen berörde åtta punkter: inkvartering och arbets-
placering; inkvarteringsavgift; klädesutrustning; fickpengar och medel 
för underhåll; sjukvård och tandvård; undervisning på förläggning; pass; 
uppehålls- och arbetstillstånd samt utbildning. Lokala AMS-myndigheter 
ordnade förläggningar åt tvångsmigranterna så att de nyanlända kunde 
inkvarteras och socialstyrelsen ansvarade för att ”föreskriven hälsokontroll” 
gjordes av tjänsteläkarna.31

Ett stort problem för alla inblandade var organiseringen av 
migranternas bagagetransport som reglerades på olika sätt beroende på 
vilken väg dessa kommit till Sverige. Problemet var att ofta tunga lådor 
skickades iväg från Polen och måste sändas vidare till nya fasta adresser 
efter tvångsmigranternas arbetsplacering. En viktig roll spelade här HIAS 
som reglerade finansiering av bagagets omhändertagande. HIAS hade 

stått för betalning av kostnaderna för transporten av bagaget till 
Sverige, och från HIAS sida är det alltid förutsatt att det sker på basis av 
återbetalningsskyldighet. Alla polska invandrare som passerar Wien och 
Rom och får hjälp med rese- och bagagekostnader, måste alltid före avresan 
underskriva en förbindelse, vari de åtager sig återbetala HIAS utlägg för 
dem.32

Andra regler gällde däremot sedan 1970 för dem som kom till Sverige direkt 
från Polen. Då tog svenska statliga myndigheter hand om speditionen:

Detta betyder [...], att AMS ger order om att godset skall expedieras till 
ASG Malmö med avis till LAN i Malmö, som sedan underrättar resp.  
mottagare individuellt. AMS står för alla kostnader till Sverige. Till  
Göteborg och Malmö bifogas härmed en godsspecifikation med resp. 
mottagare och deras nuvarande adresser.33

31 RA, JFA, Huvudarkivet, F 19:9, AMS cirkulär. Föreskrifter angående hjälp-
verksamheten för flyktingar (15/4 1969).
32 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Betr. AMS cirulärskrivelse U:11 1969 ang. omhändertagandet av bagage tillhörigt 
flyktingar (24/2 1970).
33 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Notis till kuratorerna i de judiska församlingarna i Göteborg och Malmö i brev 
från Stockholms mosaiska församling till UHS i Rom (26/2 1970).



251

Själva proceduren var omständlig och vållade en rad praktiska problem. Så 
snart en tvångsmigrant hade rest till Sverige, blev bagaget vidarebefordrat 
till Mosaiska församlingen i Stockholm. Tvångsmigranten själv kunde 
emellertid vara placerad på ett annat ställe i landet och det tog ibland 
ganska lång tid tills denne fann en fast bostad och kunde ta emot godset, 
framför allt de tunga bagagestyckena. Samtidigt kunde tvångsmigranten 
ha behov av delar av det bagage som förvarades i Stockholm. Detta kunde 
befinna sig 500 kilometer ifrån vederbörandes uppehållsort. Det förekom 
även svårigheter av rent logistisk natur. Bagaget måste skickas via HIAS 
inte bara vid en passande tidpunkt utan också på ett särskilt sätt som inte 
var billigast men enklast:

The Mosaiska Forsamlingen in Stockholm brought to my attention that 
recently luggage for migrants to Sweden has been received, crated in group 
lifts rather than individually. Group transporting of baggage to Sweden 
creates problems for the Mosaiska as well as for the individual migrants.34

Speditörerna visste hur debiteringen skulle ske men måste genom för-
samlingen få vetskap om var adressaten fanns. För personer som befann sig 
i Göteborg och Malmö hade församlingen i Stockholm inga akter.

Svårigheter

Det visade sig att det inom gruppen kontingentflyktingar fanns enskilda 
personer som inte definitivt bestämt sig för att stanna i Sverige. Det ansågs 
av Mosaiska församlingen som ett potentiellt problem för hela aktionen:

Det som är en emigration från Polen är givetvis en immigration till 
Sverige, och vi utgick naturligtvis från att de som sökte sig hit, skulle  
anse Sverige som sitt slutland och inte som ett genomgångsland. Med det 
utgångsläget bemödade sig ju församlingen att hos svenska regeringen  
söka inreseviseringar. Regeringen var ju svårbearbetad och lämnade till 
att börja med ytterst begränsade viseringsbemyndiganden i små poster.  
Allteftersom ansökningarna hopade sig och det prekära läget i Polen blev 
mera uppenbart, blev ju också regeringen mera generös. Vi fick reda på att 
 

34 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från 
Polen, Brev från Stockholms mosaiska församlings representation i UHS i Genéve 
till UHS i Wien och Rom (7/11 1969).
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detta var en rent humanitär aktion från Sveriges sida och hade ingenting 
att göra med den årliga reguljära invandringen till landet som regleras av 
AMS, LO m.fl. [...] Däremot har jag svårt att föreställa mig, att det 
inte har varit en stor underlättnad förenad med tillfredställelse för 
HIAS att veta, att Sverige på grund av församlingens hjälp redan 
mottagit mer än 2 000 personer från Polen, vilka inte velat begagna 
sig av möjligheten att fara till Israel. Hur skulle det inte varit, 
om dessa personer anhopat sig i Wien, och HIAS därifrån varit 
tvungen att hux flux få fram ett mottagareland, villigt att ta emot.35

Utlänningsförläggningar

Majoriteten av de polskjudiska invandrarna kom till Sverige under åren 
1969–1970. Kuratorerna från Mosaiska församlingen i Stockholm åtog sig 
uppgiften att besöka de statligt organiserade förläggningarna och hålla  
kontakten med de nyankomna. De rapporterade till församlingen att 
inkvarteringarna såg olika ut i olika förläggningar. Maten och de sanitära  
förhållandena fick mest kritik, och tvångsmigranternas allmänna upp- 
fattning var dessutom att livet i förläggningarna var isolerat och långtråkigt; 
de kände sig ”utestängda från allt”. ”De har fått ganska klart för sig, att 
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö inte är så lätt att uppnå.”36 

Tvångsmigranterna var i skilda åldrar och en stor andel hade högskole- 
eller postgymnasial utbildning. Nästan samtliga ungdomar hade avlagt 
studentexamen och vissa hade påbörjat universitetsstudier. Många hade 
i Polen varit anställda vid statliga myndligheter eller inom industrin. De 
flesta kunde godta en annan placering än i storstäderna men ville inte 
komma ensamma till en liten plats utan önskade bli placerade tillsammans 
med släktingar eller vänner från Polen. De föräldrar som hade ungdomar  
om skulle fortsätta sina studier, ville helst vara tillsammans med dem  
”som man levde i Polen, där det sällan hände, att ungdomen under  
utbildningstiden lämnade föräldrahemmet.”37

35 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Brev från Stockholms mosaiska församling till UHS’ central i Genéve (26/2 1970).
36 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Besök i AMS-förläggning Örenäs (11–12/12 1969).
37 Ibid.
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I förläggningarna lärde sig invandrarna det svenska språket men de 
saknade tidningar på polska eller jiddisch; kuratorerna försökte därför 
anskaffa sådana genom församlingen. Eleverna i språkundervisningen 
var uppdelade i flera språkgrupper, med 10–15 deltagare i varje grupp. 
Gruppindelningen gjordes med hänsyn till ålder och receptivitet. De mest 
avancerade hade sex timmars intensivundervisning per dag, medan andra 
hade fyra eller två till tre. Kuratorerna försökte också få fram information 
om Sverige och svenska förhållanden, helst på polska, liksom skönlitteratur.  
Det ledde till att ”rätt många [...] förfrågade sig om möjligheter till vidare-
emigration.”38

Sommaren 1972 skrev kuratorerna, som ofta själva var tidigare 
migranter, slutrapporter om de ”nya invandrarnas anpassning” som 
Mosaiska församlingen vidarebefordrade till HIAS. Det meddelades att 
anpassningen gick snabbt på olika nivåer – språkkunskaper, arbetsplacering 
och med den hörande livsmod – och att de genom initialhjälp fått 
lägenheter. Det angavs vidare ”att under två tre år som förflutit är de bättre 
och mer judar än de var först”.39

Föreningen Polska Judar i Sverige

I en promemoria noterade den svenska ambassadören i Warszawa att en 
väsentlig roll vid de polska judarnas tvångsmigration spelades av Föreningen 
Polska Judar i Sverige.40 Denna hade grundats 1943 av polska judar som 
kommit till Sverige via Danmark.41 Föreningen, vars nyckelperson var dess 
ordförande Jakob Goldstein, biträdde särskilt vid omhändertagandet av 
tvångsmigranterna när dessa kom till Sverige samt bidrog enligt uppgift 
ofta med pengar till utresan från Polen. Kontakter med tvångsmigranterna 

38 RA, JFA, Flyktingsektionen, F 4 c:1, Handlingar angående flyktingar från Polen, 
Besök i utlänningsförläggningen, pensionat Trasten, Tylösand (22/2 1970).
39 RA, JFA, Huvudarkivet, E 4 d:1, Synpunkter på nya invandrares anpassning, 
från kuratorerna i Mosaiska Församlingen att framföras till HIAS, maj 1972 (30/5 
1972).
40 RA, UD, HP. 21.14, P.M. (5/3 1969).
41 Intervju med ordföranden av Föreningen Polska Judar i Sverige 1968 Jakob 
Goldstein, Stockholm 23/3 2009.
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föreföll främst ha etablerats genom telefonkontakter. De tvångsemigranter 
som kom till Sverige hade ofta vänt sig direkt till föreningen och därvid 
uppgivit namn, adress och telefonnummer till personer som stod i begrepp 
att lämna Polen för resa till Sverige. Föreningen kontaktade vederbörande, 
förhörde sig om ankomsttid, ekonomisk situation och eventuella önskemål 
som kunde ordnas innan ankomsten till Sverige. Så småningom hade 
ryktet om föreningens verksamhet spridit sig och ett stort antal emigranter 
stod i kontakt med föreningen. Denna hade också stor betydelse som 
påtryckningsgrupp i den byråkratiska proceduren. Om en viseringsansökan 
avslogs, vände sig den drabbade i många fall per telefon till föreningen, 
som i sin tur uppvaktade Statens utlänningskommision. Dessförinnan 
hade föreningen uppmanat den viseringssökande att inkomma med ny 
ansökan. I många fall hade denna förnyade begäran givit resultat.

Sedan tvångsmigranterna kommit till Sverige gav föreningen, som 
arbetade på frivillig basis, aktivt stöd. Jakob Goldstein hjälpte många 
människor att skaffa bostäder, bland annat genom att inhysa flera familjer 
i de lägenheter i Stockholms förorter, som kom att kallas ”Goldsteinstad”. 
Föreningen biträdde även vid kontakter med de sociala myndigheterna, 
universitet och arbetsgivare.

Vid slutet av år 1969 har Föreningen Polska Judar i Sverige inlett en 
omfattande aktivitet i syfte att komma med finansiellt stöd åt judar, 
som massvis immigrerat till Sverige. Det gällde i första rummet att dela 
ut små belopp till alla dessa nyankomna immigranter, vilka hamnat i en 
särskilt svår materiell situation. Om Föreningens verksamhet har Mosaiska 
Församlingens sociala utskott som visat ett stort intresse för dessa 
människor, hållits underrättad.42

Samarbetet mellan föreningen och församlingen var mycket spänt och 
koordinerades genom ”Kommittén för emigrationsfrågor” vid Mosaiska 
församlingen i Stockholm med representanter från bägge parter.43

42 RA, JFA, Huvudarkivet, F 18 a:6, Handlingar rörande organisationer och 
föreningar 1968–1976. Korrespondens med Föreningen Polska Judar i Sverige 1971–
1972, Brev till föreståndarna i Mosaiska församlingen i Stockholm från ordförande 
av Föreningen Polska Judar i Sverige (21/7 1971).
43 RA, UD, HP. 21.14, P.M. från Mosaiska församlingen i Stockholm till svenska 
ambassaden i Warszawa (22/9 1969). För mer information om föreningen, se Dahl 
2013, s. 289–297.
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Slutord

Det turbulenta året 1968 öppnade Sverige sina gränser för polska judiska 
tvångsmigranter. Situationen hade diskuterats inom svenska politiska 
kretsar och det fanns en konsensus om att ta emot en del av de polska 
judarna. Detta placerar själva mottagningen i en svensk humanitär hjälp-
tradition. Samtidigt öppnar den många frågor om svenskt utrikespolitiskt 
handlingsutrymme under det kalla kriget. De flesta av de drygt 3 000 
polsk-judiska tvångsmigranterna som kom till Sverige 1968–1972, 
kom direkt från Polen. Deras viseringar reglerades genom den svenska 
ambassaden i Warszawa. Statistik omfattande den 1 januari 1968 till den 
30 april 1972 anger 2 666 polska judar, därav 331 barn. Av dessa kom 2 384 
genom en särskild kvot som Sverige skapat.44 Det fanns också en grupp 
som sökte sig till Sverige via europeiska flyktingsläger. I en rapport skickad 
i maj 1972 från HIAS till Mosaiska församlingen angavs att tillståndet 
omfattade 450 personer som kom till Sverige via österrikiska och italienska 
flyktingläger.45 Vid sidan av kvoteringsfallen beviljade Sverige årligen 
omkring 200 personer av polsk nationalitet politisk asyl och ytterligare ett 
hundratal personer gavs inresevisum på grund av inbjudan från släktingar 
i Sverige.46

Själva det institutionella mottagandet, vad gäller deltagande aktörer, 
mottagningsprocedur med förläggnings- och arbetsplacering, samt 
institutionell kontroll över tvångsmigranternas välbefinnande genom 
kuratorernas insats, påminner starkt om flyktingsmottagningen av större 
flyktingsgrupper under och omedelbart efter andra världskriget.47 Det 
tyder på en specifik institutionell läroprocess som i särskilda punkter 
fokuserade framför allt på systemets effektivisering och anpassning till nya 
utmaningar utan att nödvändigtvis ta hänsyn till individens intressen.48

44 RA, JFA, Huvudarkivet, E 4 d:1. Korrespondens och inkomna handlingar 
rörande United Hias Service (UHS), Polska invandrare (24/5 1972).
45 RA, JFA, Huvudarkivet, E 4 d:1, Korrespondens och inkomna handlingar 
rörande United Hias Service (UHS), Polska invandrare – maj 1972 (31/5 1972).
46 RA, UD, HP. 21.14, P.M. (5.3 1969).
47 Se t.ex. Lars Olsson, På tröskeln till folkhemmet. Baltiska flyktingar och polska 
koncentrationslägerfångar som reservarbetskraft i skånskt jordbruk kring slutet av 
andra världskriget (Lund 1995).
48 Se diskussion om Kommittén för intellektuella flyktingar i Dahl (2013).
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Summary

The Reception of Polish Jews in Sweden, 1968–1972

This contribution is a part of my recently published PhD thesis: “Exclusion 
and Belonging: Polish Jewish Enforced Migration in Sweden after World 
War II”. The article is focused on the Swedish institutional engagement in 
receiving Polish Jews after the political crisis in March 1968. The politically 
triggered anti-Semitic campaign launched in Poland forced nearly 20,000 
people to leave the country as stateless refugees. Sweden opened its borders 
for more than 3,000 of these people.

This article discusses the reception of these involuntary migrants in 
Sweden as a meeting place for diverse institutional and organizational 
interests with the contemporary foreign political context as the foundation 
for action between Polish and Swedish actors. Aided by material from the 
Swedish Embassy in Warsaw and the Jewish Congregation in Stockholm, 
the following questions are discussed: How did the Polish political power 
games in 1968 affect the situation of the Polish-Jewish minority? Which 
institutional actors were involved in the reception of Polish Jews in Sweden 
and what role did they play? How did the reception of these refugees 
function in Sweden? What were the main issues faced by institutional 
actors in the process of receiving Polish Jews?
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