
Den svenska flyktingpolitik en
före andra världskriget utmärk -
tes inte av någon påfallande ge-
nerositet: »Än mindre kunna de,
som lämnat hemlandet därför
att de på grund av sin ras eller
eljest inskränkts i sina försörj -
ningsmöjligheter eller där kän-
na vantrevnad, betraktas som
politiska flyktingar», hade 1936
års utlänningssakkunniga för-
klarat. Med andra ord: judar na
skulle inte tas emot som flyk-
tingar i Sverige.

Den närmast ansvarige, socialminis-
ter Gustav Möller, »ryggade tillbaka in-
för engagemang som kunde leda till en
invandring, vars storlek var omöjlig att
överblicka. Härigenom blev flykting-
politiken restriktiv» (Tage Erlander).
När antalet flyktingar ökade skärptes
bestämmelserna. Från och med 1938
skulle utlänning avvisas vid gränsen om
»skälig anledning finnes antaga, att han
lämnat sitt land för att icke återvända
dit».

Judeförföljelserna skärptes
Samtidigt skärptes judeförföljelser-

na i Tyskland och i de av Tyskland be-
härskade områdena. Från november
1941 infördes emigrationsförbud för
alla judar yngre än 60 år. Då hade mör-
dandet i öster och deportationerna re-
dan börjat, och i januari 1942 planlades
vid konferensen i Wannsee utanför Ber-
lin »die Endlösung», utrotandet av alla
Europas judar, något som i stort sett
hade genomförts i slutet av 1943.

När judeförföljelserna utsträcktes
till Norge, blev den svenska reaktionen

häftig. Den 26 november 1942 lämnade
lastfartyget »Donau» Oslo med 532 ju-
dar ombord på väg till Stettin och
Auschwitz, där kvinnor och barn ome-
delbart gasades. Endast ett tjugotal män
från transporten överlevde kriget. Ny-
heten om deportationen nådde omedel-
bart Sverige och blev en förstasides-
nyhet. När Danmarks 7000–8000 judar
skulle deporteras hösten 1943 lyckades
nästan alla fly till Sverige.

Omfattningen av deportationerna
och utrotningslägren hemlighölls. Men
att något fasansfullt skedde med judar-
na på tyskt område stod klart redan
1942, åtminstone för dem som ville
veta.

Våren 1944 återstod i stort sett – för-
utom Bulgariens judar som räddades
undan tyskarna och överlevde kriget –
endast judarna i Ungern. Men när tys-
karna tog makten även där, deportera-
des också de. Några tiotusental av
Budapests judar räddades av svenska
legationen och Raoul Wallenberg.

Svensk med lic-examen krävdes
Sveriges läkarförbunds inställning

till invandring av läkare var entydig –
för att inom landet utöva läkarkonsten
fordrades svensk medicine licentiat-
examen.

Attityden kommer tydligt fram i fal-
let Ingrid Sandbacka-Holmström, fin-
ländsk legitimerad läkare, som 1932 an-
höll om att i Sverige få utöva läkar-
konsten. Hon avsåg »att specialisera sig
såsom läkare å hud- och könssjukdo-
marnas område, och det torde vara
Eders Kungl Maj:t bekant, att det före-
finnes ett behov av kvinnliga läkare på
detta område». Hennes ansökan bifölls
av Kungl Maj:t. 

Sveriges yngre läkares förening
(Sylf) uttalade med anledning av beslu-
tet sitt beklagande till centralstyrelsen
(CS)för Sveriges Läkarförbund, och
denna i sin tur vände sig till Medicinal-
styrelsen »i syfte att för framtiden söka
förebygga ett upprepande av det inträf-
fade». CS hävdade att de finska medi-
cinstudierna inte var jämngoda med de
svenska »i fråga om det sociala, admi-
nistrativa och rättsmedicinska området,
där kunskaper och erfarenheter i våra
dagar utgöra en synnerligen viktig del
av läkarens utbildning». 

CS krävde i sin skrivelse, daterad
den 29 maj 1933, att i framtiden få yttra
sig över liknande framställningar, och
avslutade: »Icke minst med kännedom
om vad som under senaste tid tilldragit

sig i ett av våra grannländer, är det up-
penbart, att oöverskådliga konsekven-
ser – till allvarlig skada för det svenska
samhällsintresset – för oss äro att räkna
med, därest icke den största varsamhet
iakttages vid prövningen av framställ-
ningar av den art, varom här är fråga.»

Sylf samlade 1 000 protester
Ett mer kontroversiellt ärende dök

upp året därpå, 1934. Det var fallet
Bernhard Zondek. Denne var professor
i gynekologi i Berlin, men hade såsom
jude avsatts av nazisterna. Han hade i ett
års tid arbetat i Sverige och anhöll om
att inom riket få utöva läkarkonsten.
Frågan remitterades till Medicinalsty-
relsen och därifrån till Karolinska insti-
tutets lärarkollegium, som beslöt att till-
styrka ansökan. 

Läkarförbundets centralstyrelse åbe-
ropade sin skrivelse från föregående år
och anhöll »på det enträgnaste» att få
yttra sig. Det var, ansåg CS, möjligt att
Zondek var en vetenskaplig forskare av
erkänt utmärkt förtjänst, men det hade
inte gjorts gällande att han var en läka-
re av utomordentlig förtjänst inom den
praktiserande läkarkonstens område.

Medicinalstyrelsen konstaterade att
behovet av gynekologer var mycket väl
fyllt. 

Sylf samlade på mindre än en vecka
in 1 034 namnunderskrifter till stöd för
en petition till Konungen, där det hette
att Zondeks vetenskapliga kvalifikatio-
ner bevisade i och för sig intet om hans
skicklighet som läkare, medan landets
egna läkare hade att kämpa med stora
svårigheter. Detta senare hade nyligen
visats i en uppsats i Läkartidningen av
Sam Clason.

Ärendet föranledde en polemik mel-
lan professor Israel Holmgren och Lä-
karförbundets ordförande Abraham
Troell. Holmgren skrev: »Zondek är en
av samtidens förnämsta medicinska
forskare, enligt min och andras mening
väl värd ett nobelpris (...) allt detta mot-
stånd mot Zondeks ansökan är ömkligt
och gör svenska läkarnas fackförening-
ar föga heder.» 

Troell invände att vad Holmgren sagt
»om nobelpris, forskarelit etc ådagaläg-
ger i och för sig intet om Zondeks dug-
lighet som praktiserande förlossnings-
läkare och gynekolog». 

Holmgren medgav att tysk och i all-
mänhet utländsk examen inte var lik-
värdig med svensk och att därför utlän-
ningar fått avlägga svensk examen med
vissa lättnader: »Men beträffande Zon-
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dek kan väl knappast en vettig männi-
ska på allvar föreslå en sådan procedur.
Det skulle bli rena komedien.»

Alltsammans slutade med att Zon-
dek drog tillbaka sin ansökan.

Nordiska läkare fick nej
Frågan om dispens för utländska lä-

kare återkom 1936. Fallen gällde Karen
Johanne Hörböll Hallberg med dansk
läkarexamen och Mirjam Furuhjelm-
Rylander med medicine licentiat-exa-
men från Helsingfors universitet. Båda
var gifta med svenska medborgare. För-
bundets centralstyrelse hänvisade till
sina tidigare yttranden och avstyrkte.

Samma år ansökte Hjördis Dahlgren
om rätt för tyske läkaren Andreas Milek
att i Sverige utöva läkarkonsten. CS av-
styrkte med motiveringen bland annat
att »tysk läkarexamen vad det erfordra-
de kunskapsmåttet beträffar, ingalunda
kan räknas likvärdig med svensk med.-
lic.-examen».

Under 1936 ansökte även Alfhild
Tamm, legitimerad läkare och ordfö-
rande i Svensk-finska psykoanalytiska
föreningen, hos Konungen om rätt för
österrikiske medborgaren med dr Lud-
vig Jekels att på hennes anvisning be-
handla patienter vid det av henne inrät-
tade Psykoanalytiska institutet i Stock-
holm. Centralstyrelsen anförde att en
»till en viss sjukdomsgrupp och till en
viss behandlingsmetod begränsad li-
centia practicandi» var »något principi-
ellt så egenartat och betänkligt ... att tan-
ken därpå synes böra helt avvisas».

Beträffande italienske undersåten, i
Tyskland examinerade läkaren, Umber-
to Cocchis ansökan om uppehållstill-
stånd förklarade Läkarförbundet 1937
att det ej var möjligt att för närvarande
mottaga ytterligare utlänningar.

Problem även för svenskar
Den svenske undersåten och schwei-

ziske läkaren Karl Gustaf Edmond
Lindholms ansökan om legitimation
1938 föranledde stor diskussion, omfat-
tande trettio trycksidor i förbundets pro-
tokoll.

Lindholm var född i Piteå 1885, men
uppväxt i sin mors hemland Schweiz,
där han avlagt schweizisk statsläkare-
examen 1913. Han tjänstgjorde under
första världskriget vid olika krigssjuk-
hus och även vid svenska legationen i
Petrograd – och ansåg sig sedan dess ha
en fordran på svenska staten. Han blev
under fyra år genom ryska revolutionen
isolerad i Afghanistan, var senare chef-
läkare vid svenska sjukhuset i Betlehem
samt tjänstgjorde vid sanatorier i
Schweiz och doktorerade där 1926. Se-
dan 1927 var han gift med en svenska
och bosatt i Sverige utan att utöva lä-
karpraktik. Eftersom han var svensk
medborgare kunde han, trots sin stats-

examen, inte heller få arbetstillstånd
som läkare i Schweiz.

Karolinska institutets lärarkollegi-
um avstyrkte svensk legitimation, me-
dan universitetskanslern tillstyrkte utan
att tveka. Professor Wilhelm Bosaeus
framhöll att schweizisk läkarexamen
tog 11 terminer mot 15–16 i Sverige och
bedömde Lindholms tjänstgöringsme-
riter som knappast »i alltför hög grad
imponerande».

Professor Gösta Häggqvist beteck-
nade Bosaeus’ ståndpunkt som »en av-
sevärd överskattning av den svenska
medicine licentiatexamen» och undra-
de om en provinsialläkare »utan avse-
värt arbete på tentamensläsning» kunde
avlägga läkarexamen. »Vi behöva en-

dast tänka på vilket arbe-
te det skulle vara för oss
själva att ånyo avlägga
tentamen i samtliga äm-
nen.»

Centralstyrelsen in-
vände mot Häggqvist att
hans påstående skulle in-
nebära »endera att våra i praktiskt arbe-
te sysselsatta läkare icke vare sig gitte
vidmakthålla sina kunskaper eller sökte
hålla dem à jour med medicinens ut-
veckling, eller att de kliniska lärarna
fäste huvudvikten vid oväsentliga teo-
retiska detaljer». Enär alldeles särskilda
skäl av humanitär natur förelåg och då
Lindholm nått en för examensstudier
»mindre bekväm ålder», tillstyrkte
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Den tyska nazismens behandling av icke-ariska läkare var inte obekant för Läkarförbundet.
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centralstyrelsen svensk legitimation på
villk or att Lindholm styrkte att han ägde
kunskap om de senaste decenniernas
medicinska landvinningar.

Dr med Herbert Lindenbaum ansök-
te 1938 om »licentia practicandi». Han
var född i Berlin, där han haft en omfat-
tande praktik 1924–1933. Han hade
1927 gift sig med en svenska och flyttat
till Sverige 1933, men äktenskapet hade
upplösts 1936. Därefter hade han arbe-
tat i Sverige som handelsagent. Han var
»icke arisk» och fick därför inte prakti-
sera läkaryrket i Tyskland, saknade
medel »att genomföra något komplet-
teringsstudium eller examen» och åbe-
ropade att han »vid olika tillfällen be-
handlat medellösa svenska medborgare
utan ersättning». KIs lärarkollegium
avstyrkte, liksom universitetskanslern,
och centralstyrelsen hänvisade till tidi-
gare yttranden och avstyrkte likaledes.

Lindenbaum återkom 1945. Sveri-
ges yngre läkares förening yttrade då till
Läkarförbundet att Lindenbaum genom
sitt äktenskap med en svenska – barnen
var svenska medborgare och uppfostra-
de i Sverige – och sin vistelse i Sverige
sedan 1935 måste ha fått en god känne-
dom om svenska förhållanden och
svenska språket, men syntes under de
sista tio åren i ganska liten utsträckning
ha varit verksam som läkare. Med
tvekan tillstyrktes hans anhållan, som
inte fick bli prejudicerande.

Internationell lösning efterlystes
Över danzigermedborgaren, tyske

läkaren Hellmut Citrons framställning
om inrese- och arbetstillstånd anförde
centralstyrelsen 1938 till Medicinalsty-
relsen att den utgick ifrån att Citron
hoppades att framdeles erhålla tillstånd
att inom Sverige få utöva läkarkonsten,
och hänvisade till sitt avstyrkande ytt-
rande i fallet Lindenbaum. CS fortsatte:

»Emellertid vill centralstyrelsen till-
lägga, att centralstyrelsen ingalunda
står likgiltig inför de speciella svårighe-

ter, som i våra dagars Europa träffa så-
väl enskilda individer som hela folk-
grupper. Centralstyrelsen vill dock för-
mena, att dessa svårigheter icke kunna
verksamt avhjälpas genom att bispringa
slumpvis utvalda enskilda personer el-
ler familjer, så länge problemet i hela
dess omfattning icke bliver genom in-
ternationell samverkan föremål för sys-
tematisk utredning och behandling.
Centralstyrelsen är ävenledes beredd att
efter måttet av sin förmåga medverka
vid den samfällda aktion, som kan kom-
ma till stånd för ett ändamålsenligt lö-
sande av denna, en av vår tids svåraste
frågor.» 

Vidare hänvisades till »betydande
vansklighet för stora grupper av landets
egna läkare» och att detta gällde »läka-
re med väsentligt kortare och mindre
grundlig utbildning än den svenska och
dessutom även utan kännedom om
svenska språket». En undersökning av
Sylf om »De yngre läkarnas möjlighe-
ter till arbete och försörjning» bifoga-
des. Citron blev genom Kungl Maj:ts
beslut legitimerad, men hans ansökan
om inträde i Stockholms läkarförening
borde enligt centralstyrelsens yttrande
1941 avslås.

Tjeckoslovakiske undersåten och
mosaiske trosbekännaren Maximilian
Reiss ansökte 1938 om uppehålls- och
arbetstillstånd för anställning såsom as-
sistent vid biologiska avdelningen av
Statens farmaceutiska laboratorium.
Centralstyrelsen anförde att det var
»alldeles särskilt olämpligt» att i detta
fall frångå principen om ledigförklaran-
de av vakansvikariat »då ju därigenom
en utländsk medborgare skulle otillbör-
ligt gynnas på bekostnad av svenska lä-
kare». Dessutom var det betänkligt att
anställa en utlänning för att granska
svensk läkemedelsreklam, handlägga
olika administrativa detaljer osv. Att
»uppmuntra en utlänning att bryta upp
från sitt hittillsvarande verksamhetsfält
för att tillträda en verksamhet av obe-

stämd varaktighet i vårt
land, kan centralstyrel-
sen ... på intet sätt finna
tillrådligt eller ens för-
svarligt».

Krav på praktik
Något annorlunda

förhöll det sig med ären-
det Berthold Daniels. Han ville efter av-
lagd svensk medicine licentiat-examen
få rätt att annonsera specialiteten ögon-
sjukdomar, och hänvisade till utbild-
ning och tjänstgöring i Tyskland där han
haft en omfattande ögonpraktik. Efter
»omvälvningen 1933» fick han behålla
rätten att vara sjukkasseläkare, efter-
som han tillhört frikåren Lettow– Vor-
beck, men 1938 tvingades han »av poli-
tiska skäl» att lämna sin praktik. Hans
ansökan tillstyrktes av CS på villkor att
han i tre månader tjänstgjorde såsom lä-
kare i underordnad ställning vid ögo-
navdelning i Sverige för att få personlig
erfarenhet av ögonsjukvårdsförhållan-
dena i vårt land.

I mars 1939 avstyrkte verkställande
utskottet i Läkarförbundets centralsty-
relse framställningar från sju utländska
läkare (dr med Kurt Berent, dr Geza Ha-
lasz, dr med Samuel Heckscher, prof dr
med Alfred Lublin, prof dr med Victor
van der Reis, dr H Pinéas och dr Ernst
Koenigsberger) om att erhålla licentia
practicandi i Sverige. 

Beträffande framställningar till för-
bundet från ett tjugotal icke namngivna
utländska läkare i samma syfte beslöts
samtidigt att dessa inte skulle föranleda
någon åtgärd; sekreteraren skulle be-
svara framställningarna.

Fotnot: Utvecklingen efter krigsutbrottet
skildras i en följande artikel.
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