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I en tidigare artikel (Läkar-
tidningen 45/99) redovisades
Läkarförbundets inställning till
utländska läkares ansökningar
om arbetstillstånd fram till och
med år 1939. Attityden var myc-
ket restriktiv. Förbundet krävde
genomgående svensk medicine
licentiatexamen, goda kunska-
per i svenska språket samt för-
trogenhet med svensk medici-
nallagstiftning och svenska sam-
hällsförhållanden. Kraven gäll-
de även läkare från de nordiska
grannländerna, och till och med
svenska medborgare med ut-
ländsk läkarutbildning. Förbun-
dets restriktiva linje bibehölls
under hela 1940-talet.

Under krigsåren var invandringen av
utländska läkare till Sverige av naturli-
ga skäl obetydlig. Däremot förekom
framställningar om arbetstillstånd från
utländska läkare som redan befann sig i
landet. Över ansökningar 1940 av dr
med Otto Ornstein, Stocksund, och dr
med Gerhard Wolff, Sundbyberg, att få
utöva läkaryrket uttalade verkställande
utskottet i Läkarförbundets centralsty-
relse att »ett bifall till framställningarna
skulle medföra, att snart sagt vem som
helst, som i utlandet avlagt läkarexa-
men, skulle kunna med samma rätt ifrå-
gakomma för tillstånd». 

Centralstyrelsen beslöt att avstyrka
ansökningarna med hänvisning till att
frågan borde utredas och till en uppsats
i Läkartidningen, »Läkarimporten», av
ordföranden i Sveriges läkarförbund,
docent Curt Gyllenswärd. Hans artikel
gav för övrigt upphov till polemik i tid-
ningen och till »mycken diskussion och
meningsbrytningar mellan förbundets

ledamöter» samt till ett uttalande från
centralstyrelsen.

Beträffande Wolff och Ornstein hade
Karolinska institutets lärarkollegium
uttalat att »att ingen av de båda sökan-
dena äger så framstående kvalifikatio-
ner eller eljest är i så hög grad önskvärd
för vårt medicinalväsende eller veten-
skapliga kultur, att ett tillstånd så att
säga utom ramen för en prövning i vida-
re sammanhang vore tillrådlig». Uni-
versitetskanslern ansåg dem däremot
»fullt kvalificerade att utöva läkaryr-
ket». Medlemmen av Medicinalstyrel-
sens vetenskapliga råd professor
H Waldenström ansåg beträffande
Wolff motsatsen: »Kan jag ej anse det
framgå, att Dr Wolff besitter de kunska-
per, som fordras av våra läkare.» 

Regeringen beslutade i april 1941 att
framställningarna från Ornstein och
Wolff inte skulle föranleda någon åt-
gärd.

Hjälp till emigration
I en skrivelse till Konungen den 7

april 1940 anhöll Läkarförbundet om en
allsidig utredning angående de former
under vilka en hjälpaktion för de lands-
flyktiga utländska läkarna i Sverige
borde bedrivas: »Centralstyrelsen är väl
medveten om det svåra läge, i vilket en
stor del av ifrågavarande utländska lä-
kare befinna sig. Otvivelaktigt förelig-
ger bland dem ett ej ringa hjälpbehov.» 

Men också yngre och även vissa äld-
re svenska läkare hade ekonomiska svå-
righeter, och eftersom många läkare var
inkallade till militärtjänst var det svårt
att avgöra om det verkligen förelåg ett
läkaröverskott; Läkarförbundet och
Medicinalstyrelsen var här av olika
åsikt. 

Centralstyrelsen ansåg det viktigt att
flyktingarnas kvalifikationer bedömdes
sakkunnigt så att de bästa utvaldes, och
hänvisade till fallen Wolff och Ornstein.
Också säkerhetsfrågan anfördes: »Även
på underordnade platser inom medici-
nalväsendet torde en placering av ut-
ländska medborgare medföra avsevärda
risker.» Hjälpen borde inriktas på att
möjliggöra en emigration till andra län-

der där brist på läkare förelåg, ansåg
förbundet och hänvisade till Gyllen-
swärds artikel om läkarimporten.

I en skrivelse till Läkarförbundets
fullmäktigemöte i juli 1940 krävde pro-
fessor JW Nordenson strängare bestäm-
melser mot obehörigt utövande av lä-
karkonsten, med hänvisning till att en
tysk läkare, som »i åratal bedrivit läkar-
verksamhet i landet utan att vara legiti-
merad», i mars 1940 dömts för spione-
ri. Verkställande utskottet fann försla-
get välbetänkt och beslöt att låta utarbe-
ta ett förslag till skrivelse.

I maj 1939 hade centralstyrelsen till-
satt en kommitté för hjälp åt landsflyk-
tiga läkare. Hösten 1941 meddelades att
inkomsterna – kr 27 088:65 – var för-
brukade och att kommitténs arbete lagts
ned, men att hjälpverksamhet fortfaran-
de bedrevs av Kommittén för hjälp åt
emigrantläkare. 

Bidrag till resekostnader vid emigra-
tion hade utbetalats till 21 läkare, därtill
månatliga bidrag till två åldringar och
en transmigrant (dvs flykting på väg till
tredje land). Fortfarande fanns emeller-
tid ett 40-tal utländska landsflyktiga
läkare kvar i landet, med mycket små
utsikter att kunna genomföra sin emi-
gration.

Utrikespolitiska hänsyn
Angående ansökningar av Hilde

Bauer och Lili Stein om tillstånd att i
landet utöva läkarkonsten avstyrkte
centralstyrelsen bifall våren 1942; inom
landet fanns god tillgång på läkare med
svenskt medborgarskap. Tillstånd bor-
de därför icke meddelas utländska med-
borgare, »varförutom nu rådande utri-
kespolitiska läge syntes för det närva-
rande påbjuda synnerlig försiktighet
även i här förevarande avseende». 

Året därpå ansökte Stein, då svensk
medicine licentiat, om medlemskap i
Sylf. Meningarna inom Sylf var delade
och ärendet bordlades i väntan på upp-
gift om hon avsåg att söka svenskt med-
borgarskap.

År 1942 anhöll norske medborgaren
Hjalmar Holm-Martinsen med tysk
läkarexamen om tillstånd att i Sverige
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utöva läkarkonsten. KIs lärarkollegium
hade uttalat att tysk läkarexamen inte
kunde anses likvärdig med svensk exa-
men och att sökandens motiv (att ar-
betsförhållandena i Norge var dåliga)
vore svenska intressen ovidkommande.
Kollegiet hade därför på det bestämdas-
te avstyrkt framställningen. 

Därefter avstyrktes den även av Uni-
versitetskanslern. Detsamma gjorde
Läkarförbundets verkställande utskott,
med samma formulering beträffande
det utrikespolitiska läget som i fallen
Bauer och Stein.

Norske medborgaren med lic Sverre
Schjelderup ansökte 1942 om tillstånd
att få behandla norska flyktingar, dels
vid Karolinska sjukhusets avdelning
för öron-, näs- och halssjukdomar, dels
vid norska legationens flyktingkontor i
Stockholm. Efter yttrande av klinikche-
fen , Otolaryngologförbundet samt So-
cialstyrelsen – som meddelade att tjugo
norska läkare, däribland Schjelderup,
medgivits att behandla norska flykting-
ar – beslöt CS 1943 att avstyrka önske-
målet om tjänstgöring på kliniken, men
tillstyrka att han fick behandla norska
patienter vid flyktingkontoret.

Anklagelse för nazism
Hösten 1942 hävdade läkaren Israel

Holmgren i Göteborgs Morgonpost att
Läkarförbundets ledning var anstucken
av nazistiska tänkesätt. Verkställande
utskottet beslöt först att begära en för-
klaring, men sedan att » ... i avvaktan på
utslag i ett mål mot Holmgren om an-
svar för liknande uttalanden» inte expe-
diera den beslutade skrivelsen. Den 4
mars 1943 beslöt verkställande utskot-
tet att »enär frågan numera kommit i ett
annat läge, avskriva ärendet från vidare
behandling».

Israel Holmgren (1871–1961) var
professor i medicin och framträdande
antinazist. Han utgav 1942 skriften
»Nazisthelvetet», som togs i beslag.
Holmgren dömdes 1943 till fängelse,
men efter ingripande av Universitets-
kanslern och flera kulturpersonligheter
befriades han av nåd från att avtjäna
straffet, något som egentligen var emot
hans vilja. Skriften utkom på nytt 1943,
med obetydliga ändringar, nu som »Na-
zistparadiset».

Styrelsen för Bohusläns läkarför-
ening hemställde den 3 december 1942
att Läkarförbundet skulle delta i protes-
ten mot deportationen av judar från
Norge. Verkställande utskottet avstyrk-
te »enär ett deltagande i protestaktionen
skulle innebära ett politiskt ställnings-
tagande»; Centralstyrelsen fann vid sitt
sammanträde den 27–28 februari 1943
»för det närvarande icke skäl vidtaga
någon åtgärd». 

Vid Läkarförbundets fullmäktige-
möte den 18 april 1943 undrade Stig

Holm varför ärendet fördröjts tre måna-
der och vad som menades med »för det
närvarande». Ordföranden Robert Hyb-
binette upplyste om att ärendet behand-
lats stadgeenligt och att Centralstyrel-
sen i uttrycket »för det närvarande» icke
inlagt någon annan mening än »vad det-
samma i sig självt innefattar». Fullmäk-
tige beslöt med 53 röster mot 10 att inte
ta upp det av Holm väckta ärendet till
diskussion.

Dr med Friedrich A Lührse föreslog
1942 att förbundet skulle medverka till
att emigrantläkare fick arbete och att de
skulle upptas som extra ordinarie med-
lemmar av förbun-
det. Det rörde sig om
ett tjugotal, varav
hälften var överåri-
ga. Det var inte fråga
om att ge dem legiti-
mation som läkare
utan att skapa en sär-
skild institution av
»läkarebiträden», som hade läkarens
kunskaper och erfarenheter men inte
dennes i legitimationen ingående rättig-
heter. Verkställande utskottetbeslöt att
skriva till cheferna för universitetsinsti-
tutioner inom de medicinskafakulteter-
naochandra    medicinska anstalter och
enträget vädja om hjälp.

Ingen diskussion om balter
Under krigets slutskede kom ett stort

antal balter som flyktingar till Sverige,
bland dem även läkare och läkarstude-
rande. Men någon diskussion inom Lä-
karförbundet tycks detta inte ha orsakat. 

Den 7 maj 1945 yrkade doktor Carl
Gustaf Sundell att förbundet skulle upp-
märksamma baltiska läkarflyktingar.
Ärendet remitterades till Svenska kom-
mittén för internationell hjälpverksam-
het. Sundell inkom med en ny skrivelse
den 23 juni 1945 och ledamoten av cen-
tralstyrelsens VU Fredrik Berg fick i
uppdrag att kontakta professor Johan-
nes Riives, ordförande för den i Sverige
bildade Estniska läkar- och tandläkar-
föreningen.

I brev den 24 november 1945 hade
doktor Elvir Landby hos förbundet 
undrat vad som kunde göras för att und-
vika att lettiske läkaren J Slaidins åter-
sändes till »sitt land». Verkställande ut-
skottet konstaterade att intet fanns att
göra. Men två dagar senare, den 26 no-
vember 1945, framförde Läkarförbun-
det till Konungen »sin djupa indigna-
tion över den behandling, som ... skall
komma till Sverige flyktade offer för
politiska omvälvningar till del. – – –
Ett utlämnande av ifrågavarande flyk-
tingar till ytterligt ovissa öden utan fö-
regående individuell prövning skulle
icke minst hos landets läkare utlösa en
känsla av skam och som ett flagrant
brott mot omistliga principer sätta en

svårutplånlig fläck på vårt lands heder.» 
I en skrivelse den 30 november 1945

konstaterade Läkarförbundet att 120
estniska läkare uppehöll sig i Sverige.
Av dessa var ett 60-tal sysselsatta med
arkivarbete vid olika sjukhus och insti-
tutioner och löpte därför i längden risk
att förlora kontakten med den egentliga
sjukvården. Läkarförbundet hemställde
till berörda överläkare att se till att lä-
karna bereddes tillfälle att i någon form
delta i sjukvårdsarbetet.

Beträffande rätten för flyktingstu-
denter att bedriva medicinska studier
och avlägga examina anförde Läkarför-

bundet 1946 till Me-
dicinalstyrelsen att
samma villkor bor-
de gälla för dem
som för svenska stu-
denter, och att studi-
erna borde finansie-
ras genom statslån,
inte genom statssti-

pendier. I maj samma år yttrade sig för-
bundet till Medicinalstyrelsen angåen-
de de krav som borde ställas på utländ-
ska läkare som ville arbeta i Sverige.

Året därpå utreddes flyktingläkarnas
förhållanden i en promemoria av Wil -
helm Rasch. Vissa normer för de om-
kring tvåhundra baltiska flyktingläkar-
nas arbetsförhållanden hade utbildats.
En individuell granskning utfördes av
en särskild byrå inom Medicinalstyrel-
sen, och så vidtog praktisk tjänstgöring
under minst ett år, varvid vederböran-
des förmåga att tillägna sig svenska
språket, hans kännedom om svenska
förhållanden, hans allmänna lämplighet
som läkare och hans medicinska kun-
skaper beaktades. Så följde förhör inför
akademisk lärare, föregånget av prak-
tiska prov samt kurs i rätts- och statsme-
dicin. Kostnaderna bestreds genom rän-
tefria studielån och fritt vivre på sjukhu-
sen. För full legitimation fordrades me-
dicine licentiatexamen samt svenskt
medborgarskap, men detta innebar en
alltför stor merbelastning och dessutom
visade flyktingläkarna ytterst ringa in-
tresse för detta. 

Reserv av vikarier
Förbundet kunde som medlemmar

endast ta emot svenska legitimerade lä-
kare, men däremot var det möjligt att ta
in flyktingläkare i lokalföreningarna.
Den största svårigheten mötte när det
gällde deras specialistkompetens. And-
ra länder hade helt andra och i regel
mycket lättvindigare system. »Man får
hoppas att frågan löser sig av sig själv,
om dessa läkare, som generaldirektör
Höjer önskar, skola bilda en reserv att
taga till för vikariat o dyl, till vilka sö-
kande saknas», hette det i Raschs pro-
memoria.

På frågor från utländska läkare om
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’’ ... dessutom visade flyk-
tingläkarna  ringa intresse
för detta.’’
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det i Sverige, och i så fall var, rådde brist
på läkare samt om arbetsmöjligheterna
svarade förbundet samma år, 1947, att
det krävdes svensk medicine licentiat-
examen samt att »den första frågan vore
den andra ovidkommande». Några pla-
ner att bereda icke landsflyktiga läkare
möjlighet att utöva sitt yrke i Sverige
förklarade sig förbundet inte ha någon
vetskap om.

VU avstyrkte 1948 till Medicinalsty-
relsen en begäran att den estniske läka-
ren Johannes Sörra skulle få vikariera i
Oskarshamn; han var redan anställd i
Erlangen, Tyskland och humanitära
skäl kunde inte åberopas.

Under 1949 upplystes drygt femton
utländska läkare, mest tyskar, om att de
kunde få legitimation som svensk läka-
re om de avlade svensk medicine licen-
tiatexamen. För ungefär lika många till-
styrktes ansökan om inträde i Läkarför-
bundet. Samma år föreslog Sylf att Lä-
karförbundet skulle inleda förhandling-
ar med Medicinalstyrelsen angående
inplacering i landets sjukvårdsväsen av
i Sverige bosatta utländska läkare.
Samtliga borde få behörighet att utöva
läkekonsten i Sverige, men endast få
tillgodoräkna sig här i landet förvärva-
de tjänsteår. Framställningar från nya
till Sverige anlända utländska läkare
borde däremot avslås i avvaktan på på-
gående utredningar.

År 1950 tillstyrktes att den tyske lä-
karen professor Hans Hanke skulle få
tillf älle att utöva läkarverksamhet i Sve-
rige, men inte som underläkare vid uni-
versitetsklinik, och att utländske läkaren
professor Johannes Riives skulle få rätt
att förordnas till extra provinsialläkare.

Språksvårigheter
I Centralstyrelsens berättelse över

verksamhetsåret 1947–1948 fastställ-
des att »den enorma läkarbristen är nu-
mera nära nog ett axiom» trots att läkar-
kåren växte snabbare än befolkningen.
Svenska folket visade ett »allt livligare
intresse för den egna somatiska hälsan»
samtidigt som läkarnas arbetsprestation
minskade på grund av den »arbetshäm-
mande skattepolitiken». 

Därför planerades en utökning av
läkarkåren genom inrättandet av nya
högskolor och läkarimport från bland
annat Danmark, Skottland, Tyskland,
Schweiz och framför allt kanske Öster-
rike där, liksom i Tyskland, »allmän
vidrighet och otillfredsställande åter-
hämtning efter kriget skapa på emigra-
tion hugade spekulanter».

För flyktingläkare som redan fanns i
Sverige hade riktlinjer utarbetats som
på papperet såg ganska tillfredsställan-
de ut. Men i verkligheten tillämpades de
med slapphet och därtill hade »språk-
svårigheterna visat sig vara mycket sto-
ra, ibland nästan oöverkomliga». De

kvalitativa synpunkterna måste tillgo-
doses »om nödvändigt på bekostnad av
de kvantitativa», en uppfattning som
kanske inte delades av Medicinalstyrel-
sen.

Avslutningsvis framhöll centralsty-
relsen: »För varje vän av ett totalitärt
samhälle blir befordrandet av läkarkå-
rens heterogenitet ett starkt önskemål,
som kan främjas av dess snabba utökan-
de – eller av dess politisering.»

Centralstyrelsen återkom till frågan i
följande års verksamhetsberättelse:
»Den så kallade läkarbristen» var för-
bundets »kanske allvarligaste fråga».
Det rörde sig emellertid om en total
brist på personal av
alla kategorier, och
läkarkåren kunde
sysselsätta »ett
ofantligt mycket
större antal medar-
betare». 

En import från
Österrike hade dis-
kuterats, varvid
framhållits att läkar-
utbildningen där
icke kunde anses stå
på samma nivå som
den svenska, och att
utbildningen under
kriget ytterligare förkortats samt att i
varje fall språksvårigheterna vore större
än man i förstone skulle vara benägen
att tro. 

Alla åtgärder till effektivisering av
inhemska läkarkrafter måste vidtas.
Men även om så skedde skulle en viss
läkarbrist föreligga, visade en enkät.
Åtskilliga hundra utländska läkare och
studerande fanns i landet. »Beträffande
deras inordnande i samhället har rått,
och råder mycket stora svårigheter.»
Kontrollen hade varit dålig, bland annat
hade en herre som aldrig varit läkare
tilldelats avancerade läkaruppgifter.
»Vårt land är inte betjänt av ett utländskt
läkarproletariat – en tudelning av läkar-
kåren kan bli följden och vådorna av en
sådan behöva knappast understrykas»;
»allmän beskedlighet och missriktad
humanitet samverka till skapande av ett
dåligt resultat».

Sammanfattande kommentar
Läkarförbundets inställning till in-

vandring av utländska läkare var såle-
des under hela 1940-talet synnerligen
restriktiv. I princip krävdes svensk me-
dicine licentiatexamen och svenskt
medborgarskap av den som ville verka
som läkare i Sverige.

Detta kan till en viss grad vara be-
gripligt. Läkarutbildningen utomlands
ansågs vara underlägsen den svenska
eller i varje fall svårbedömd. Till detta
kom språksvårigheter och skillnader i
kulturell bakgrund som kunde försvåra

kontakten mellan läkare och patient.
Man åberopade allmänhetens krav på
att läkaren skulle förstå vad patienten
berättade och att läkarnas föreskrifter
uttrycktes begripligt; »den inre huma-
nitetens krav», som det kallades.

Strax efter Hitlers makttillträde an-
sökte en tysk jude och professor i gyne-
kologi (Zondek) om att få utöva läkar-
konsten i Sverige. Han ansågs vara en
forskare i Nobelprisklass, men detta be-
tydde enligt Läkarförbundet inte att han
var en läkare av utomordentlig förtjänst
inom den praktiserande läkarkonsten;
tusen läkare protesterade i ett upprop
mot att hans ansökan skulle beviljas.

Finländsk läkar-
examen erkändes
vara likvärdig med
den svenska. Beträf-
fande Finlandssven-
skar kan knappast
några språksvårig-
heter ha förelegat,
men här hette det att
»i fråga om det soci-
ala, administrativa
och rättsmedicinska
området» var utbild-
ningen inte likvär-
dig. En ansökan från
en infödd svensk

som hade utländsk läkarexamen föran-
ledde en omfattande diskussion och
slutligen tillstyrkan av humanitära skäl.

Det är då mindre förvånande att an-
sökningar från utlänningar avslogs. När
ansökningarna från flyktingar blev
många under 1939 avstyrktes de utan
motivering. Inte heller utländska läkare
som redan befann sig i landet som flyk-
tingar tilläts utöva läkaryrket.

Under kriget kom tusentals norska
flyktingar till Sverige, bland dem natur-
ligtvis också läkare. De tilläts synbarli-
gen behandla sina landsmän, men inte
svenska patienter.

Mot slutet av kriget anlände också ett
stort antal balter som, i motsats till norr-
männen, i många fall blev kvar i Sverige
efter krigsslutet. De tycks ha inlemmats
i den svenska sjukvården utan konflik-
ter eller diskussion. Först efter kriget
diskuterades deras ställning. Då rådde
läkarbrist och import från olika europe-
iska länder diskuterades.

Men om Läkarförbundets argumen-
tering huvudsakligen var facklig och
bestämd av omtanke om patienterna,
fanns även ett politiskt inslag. Beträf-
fande några ansökningar hänvisades till
»rådande utrikespolitiska läge». Och
1942 då många svenska organisationer
protesterade mot deportationen av 
norska judar ville Läkarförbundet inte
medverka: detta var en politisk fråga.
Mot deportationen av balterna efter kri-
get framförde Läkarförbundet däremot
till K onungen sin »djupa indignation».•
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Abort var fram till år 1938 förbjuden
och straffbelagd i Sverige, utom i de fall
då ingreppet skedde på rent medicinsk
indikation. De illegala aborterna var
dock talrika: Medicinalstyrelsen upp-
skattade antalet till mellan 10000 och
20 000 per år, och ännu högre siffror
nämndes i debatten. I läkarkretsar följ-
de man uppmärksamt utvecklingen i
Sovjetunionen med dess liberala abort-
lagstiftning. 

Vid läkarmötet i Stockholm år 1930
förespråkade professor Emil Bovin, Lä-
karförbundets ordförande 1928–1932,
»en fastställd ordning för abortfram-
kallning på medicinska indikationer
med registrering». Han ansåg att »det
ryska systemets föreskrifter om att var-
je abortframkallning skall ske på sjuk-
hus av kunnig läkare och efter tillstyr-
kan av en eller två konsulterade läkare
samt anmälas till de medicinska myn-
digheterna, är förtjänta av största beak-
tande». 

»En förtvi vlans åtgärd»
Man måste observera att Bovin här

talade om abort på medicinska indika-
tioner. Däremot menade han att »abort-
framkallning på humanitär–social indi-
kation» alltid borde »uppfattas som en
förtvivlans åtgärd» och »endast sällan
behöva komma ifråga hos en nation

som vår med ordnade sociala och eko-
nomiska förhållanden».

Fortplantningskontroll och foster-
fördrivning diskuterades också vid lä-
karmötet i Karlstad 1935. Här ställdes
preventivteknik, abort och sterilisering
mot varandra på ett belysande sätt i en
debatt med klara ideologiska inslag.

Flera ledamöter vid läkarmötet pre-
senterade sina åsikter:

Gösta Lundh anförde: »Naturligtvis
kommer det alltid att finnas en hel del
element inom varje folkslag, vilka icke
kunna bibringas de lärdomar, vilka äro
nödvändiga för ett genomförande av en
ordnad födelsekontroll, men detta kan i
en framtid avhjälpas genom sterilisa-
tion, dels en fullt frivillig sådan, dels en
tvångssterilisation av vissa kategorier
av psykiskt defekta individer och
brottslingar. Positiv eugenik, dvs den
tanken att människor med framstående
ärftliga anlag medvetet skulle alstra så
många barn som möjligt, kunde ju ock-
så tänkas som ett medel mot en rasför-
sämring, men det finnes ingen möjlig-
het för sådana föräldrar att i våra dagar
bedriva någon positiv eugenik, då möj-
ligheterna för deras barns framtida pla-
cering i samhället äro så tvivelaktiga
som de äro.» 

Axel Westman menade att »genom
den nya svenska steriliseringslagen
komma möjligheter att finnas för sam-
hället, att på ett rationellt sätt förhindra
barnalstring hos undermåliga individer
varjämte sterilisering
kan utföras också på
rent sociala skäl». 

Sam Clason förkla-
rade att »när den medi-
cinska komplikatio-
nen är obotlig ... begår
läkaren nära nog ett
fel, om han icke, sam-
tidigt som han avbry-
ter graviditeten, för-
hindrar nya gravidite-
ter genom steriliser-
ing. Jag kan inte finna annat än att man
bör anlägga samma synpunkt då kronis-
ka sociala komplikationer förefinnas,
såsom en stor barnskara, vilken redan
tillräckligt anstränger modern, mera so-
cial-eugeniska komplikationer, varak-
tig arbetsoförmåga hos fadern, ’svagt
nervsystem’, absolut ovilja att föda
barn och dylikt, med den lilla skillnaden

att steriliseringen i dessa fall givetvis
ibland skall företagas på fadern».

Ras eller individ?
Åke Berglund yttrade: »Den galliska

och anglosachsiska vägen har ju varit
preventivmedlen och deras propage-
ring. Ryssland är mitt uppe uti det oer-
hörda abortexperimentet. Det nya Tysk-
land har nyss genomfört en revolutionär
steriliseringslag. Den anglosachsiska
åtgärden och än mer det ryska abortex-
perimentet ha till bakgrund individua-
lismen ända ut i sin mest extrema form,
den tyska åtgärden bottnar i en skarpt
antiindividualistisk idéologi, som för
fram rasen och folket i individens stäl-
le. Mellan dessa båda världsåskådning-
ar gapar ett svalg, som icke diskus-
sionsvis kan överbryggas.» 

Generaldirektör Axel Höjer vid Me-
dicinalstyrelsen invände: »Doktor Åke
Berglund har icke givit bevis för sin
idéhistoriska konstruktion att preven-
tionen skulle vara Västerlandets min-
dervärdiga uppfinning som skulle böra
ersättas av Central-Europas mera för-
nämliga metod, sterilisering. Det är
tvärtom så, att preventionen trots sin
ännu bristfälliga teknik är en oundgäng-
lig del av all modern kultur och kommer
att så förbli.» 

Abortk ommitténs förslag
År 1934 tillsattes en statlig utredning

med uppgift att bereda laglig möjlighet
till abort i vissa fall och
därmed minska de ille-
gala aborterna. I
Abortkommitténs lag-
förslag nämns medi-
cinska, eugeniska, hu-
manitära (etiska) och
sociala grunder.

I sitt remissyttrande
framhöll Läkarförbun-
dets centralstyrelse i
januari 1935 att »vörd-
naden för livets helgd

är läkarverksamhetens grundlag och
förutsättningen för förtroendet mellan
läkare och patient.» CS menade att »det
övervägande flertalet av alla fosterför-
drivningar icke ske på grund av svårt
nödläge eller allvarlig fara för kvinnans
välfärd utan på lösa grunder som följd
av oansvarigt könsliv, av bekvämlighet,
av rädsla för barnsbördens övergående
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En blandning av moralism
och tolerans

Läkarf örbundets inställning
till sterilisering r edovisades i en
separat artikel i föregående
nummer. En etisk fråga av lik -
nande karaktär under 1930-talet
gällde möjligheten till abort. Ste-
rilisering, abort och preventiv-
medel uppfattades som åt-
minstone i viss mån utbytbara
medel i befolkningspolitik en. 

Här skall som komplettering
till steriliseringsfrågan beröras
attityden till abort och pr even-
tivmedel, som den speglas i
remissyttranden från förbundet
och i diskussionerna vid allmän-
na läkarmöten.

’’ ... med den  lilla
skillnaden att sterili-
seringen i dessa fall
givetvis ibland skall
företagas på
fadern.’’
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obehag». Centralstyrelsen tvivlade på
att de av kommittén föreslagna åtgär-
derna skulle lösa problemet. 

Beträffande havandeskapsavbrott på
humanitär indikation ansågs kom-
mitténs inställning »alldeles för vag och
obestämd». Centralstyrelsen kunde
»endast godtaga den, där havandeska-
pet uppkommit genom i svensk lagstift-
ning kriminaliserad våldtäkt eller ev.
annan liknande, grov kränkning som
kan komma att bli föremål för rättslig
utredning, eller av blodskam mellan
personer i förbjudna led, d. v. s. i rätt
upp- och nedstigande släktskap liksom
mellan syskon». I fråga om social indi-
kation »flyter det hela ut i det diffusa»,
där man i fjärran skönjer »principen om
kvinnans oinskränkta rätt över sitt fos-
ter». 

Att tolerera allt vidare indikationer
»innebär en allmän moralisk fara».
Centralstyrelsen ansåg därför att den i
det väsentliga måste ställa sig avvisan-
de mot Kommitténs förslag angående
havandeskaps avbrytande på social in-
dikation. Den erinrade om de fall där
kvinnan fött sitt barn och åratal efteråt
tackar läkaren för hans moraliska hjälp,
och de fall där aborten leder till barn-
löshet. »Den ruelse och den ånger des-
sa patienter känna över sitt tidigare brott
– icke mot samhällets lag, ty sådan ång-
er är övergående – utan mot en djupt
förankrad biologisk grundlag, är av en
art mot vilken det ’halva liv’, varom
kommitterade tala, bleknar bort till en
ytlig bagatell.»

Ingen katastrof 
för hembiträden
Centralstyrelsen ansåg alltså att ha-

vandeskapsavbrott av sociala skäl ej
borde få ske annat än på de strängaste
indikationer. Det måste röra sig om ett
icke blott tillfälligt utan bestående nöd-
läge, och ingreppet borde i konsekvens
därmed principiellt kombineras med
sterilisering. Centralstyrelsen instämde
i att fosterfördrivningen till en del be-
rodde på sociala missförhållanden.
Men Abortkommitténs förslag, ansåg
CS, konserverade konventioner och för-
domar beträffande den skam som om-
gav den utomäktenskapliga börden. 

Lagen kunde få tycke av klass-
lagstiftning, då den »sociala katastrof»
som utredningsdirektiven talade om
»mycket oftare hotade för kvinnor i de
övre samhällslagren än i de bredare
folklagren, där en sundare och försonli-
gare uppfattning i detta stycke är rådan-
de». CS konstaterade att »den sociala
katastrofen näppeligen hotade inom
hembiträdenas stora grupp», och hänvi-
sade till en egen utredning som basera-
des på material från ett hem för ensam-
ma mödrar.

Centralstyrelsen fruktade att lagens

principiella medgivande av havande-
skapsavbrott på social indikation skulle
förleda till ökad fosterfördrivning.
Istället förespråkades vidsträcktare an-
vändning av de preventiva medlen, vil-
ka tyvärr motarbetades av lagstiftning-
en. Beträffande eugenisk indikation på-
pekade centralstyrelsen att eftersom
sterilisering av sinnesslö kvinna var till-
låten utan central prövning var det olo-
giskt att havandeskapsavbrott inte var
det, dvs att varaktigt förhindra att en
kvinna blev gravid var tillåtet men inte
att under likartade betingelser avbryta
en graviditet. 

Att tillåta abort så sent som i 24:e
veckan kunde centralstyrelsen inte till-
styrka och förespråkade halva havande-
skapstiden, dvs slutet av 20:e veckan. 

Alltf ör stort läkaransvar
Att Abortkommittén lagt det svåra

avgörandet angående havandeskapets
avbrytande på humanitär och – vilket
var det ojämförligt viktigaste – social
indikation praktiskt taget fullständigt i
händerna på tvenne läkare visade, enligt
förbundet, ett »hart när förkrossande»
förtroende för läkarna, men måste leda
till en allt starkare förtunning av de so-
ciala indikationerna. 

De humanitära indikationerna (våld-
täkt och annat kriminaliserat övergrepp
mot kvinnans könsfrihet samt
blodskam i förbjudna led) borde istället
enligt centralstyrelsens bestämda över-
tygelse överlåtas åt juridiskt eller annat
rättsligt forum. 

Att prövningen av social indikation
skulle ske genom »förfrågningar hos en-
skilda eller myndigheter eller genom
personligt besök i kvinnans hem» i en för
läkare »ytterst grannlaga, för hans egent-
liga yrke främmande, omfattande och
tidskrävande utredning» kunde inverka
på prövningens grundlighet; läkarna var
trots kommitténs »utomordentliga för-
troende, icke mer än människor».

Kommitténs förslag »jämte tidens
anda» måste så småningom komma att
förleda även hedervärda läkare till att
alltmer förtunna den sociala indikatio-
nen. Dessutom »är läkarkåren en myck-
et stor kår, som utöver enstaka skrupel-
fria individer även rymmer opraktiska
idealister som av sitt känslobetonade
tänkande kunna förledas till att låta in-
dividens tillfälliga intressen helt domi-
nera över samhällets», varnade CS.

Avslutningsvis beklagade central-
styrelsen att Abortkommitténs uppdrag
endast omfattade förslag till lagstift-
ning, men inte det viktiga spörsmålet
om nativitetsminskningen såsom en be-
folkningspolitisk fråga samt sexualun-
dervisning, statlig moderskapsvård,
preventivmedelsanvändning m m. 

Sammanfattningsvis framhöll cen-
tralstyrelsen bland annat: »Gentemot

såväl den fria fosterfördrivningen som
mot [kommitténs] halvmesyr ställer
Centralstyrelsen principen om männi-
skolivets helgd, vilken icke får frångås
annat än på de strängaste indikationer,
där det verkligen med någon rätt kan sä-
gas att man väger liv mot liv. Att ställa
barnets liv mot kvinnans tillfälligt nöd-
ställda belägenhet är enligt Centralsty-
relsen mening att frångå denna prin-
cip.»

Ändrad sexualmoral
I februari 1945 yttrade sig förbundet

över 1941 års befolkningsutrednings
betänkande i abortfrågan (SOU 1944:
51): »Abortosedens yttersta orsak torde
i flertalet fall vara att söka i den om-
ständigheten, att fostret avlats i en för-
bindelse, som icke varit tillräckligt fast
för att utgöra grunden för ett äktenskap.
Den rikliga förekomsten av könsförbin-
delser av detta slag är följden av en änd-
rad sexualmoralisk uppfattning, som
har sin främsta förklaring i allmänhe-
tens förvillande genom ett förytligande,
fördummande och förråande inflytande
av en osund press och litteratur, genom
filmens i många fall förflackande inver-
kan och genom en kvasivetenskaplig
propaganda om det förment hälsovådli-
ga för såväl man som kvinna i att icke
giva utlopp för könsdriften. – – – Vitt-
gående förebyggande, mentalhygienis-
ka ingripanden mot en intellektuell för-
giftning och omfattande kulturuppbyg-
gande åtgärder till främjande av en
pliktmedveten positiv livsinställning
äro ofrånkomliga, om en ändring skall
kunna komma till stånd.» 

Enligt utredningen skulle kvinnan »i
abortsituation» uppsöka först mödra-
vårdscentralen, därpå läkaren–abort-
specialisten och slutligen kuratorn, tre
instanser på skilda tider och lokaler.
Läkarförbundet föreslog att allt istället
skulle ske på en läkares enskilda mot-
tagning. 

Enligt gällande abortlag var abort-
framkallning på medicinsk indikation
reglerad genom vissa i lagen angivna
former. Avsikten härmed torde ha varit
att lagstiftaren önskade garantier mot
abortprovokation på uttunnade medi-
cinska indikationer, menade Läkarför-
bundet. Men Befolkningsutredningen
ansåg att abort på social–medicinsk in-
dikation inte utfördes i så stor utsträck-
ning som lagen medgav. 

Ingen social sakkunskap
Mot detta ville Läkarförbundet an-

mäla avvikande mening. Det var icke
tillfredsställande om läkaren tog hän-
syn till sociala omständigheter som han
inte hade sakkunskap att bedöma.
Särskilt påpekades riskerna med att ett
yppat suicidalhot fick tjäna som medi-
cinsk indikation. Någon som helst ut-
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redning angående antalet kvinnor som
förverkligat sitt hot om självmord hade
inte förebragts. Läkarförbundet ansåg
alltså att läkares prövning i abort-
ärenden borde klart begränsas till frågor
om abort på medicinsk indikation.

Läkarförbundet betvivlade vidare att
»den materiella insats, som diskuterats,
är av den storleksordning, att den ensam
har kraft att i något större antal fall
skingra den abortsökandes missmod»,
och beklagade att utredningen fäst
mindre avseende vid »vanäreproble-
met». Till sist beklagades att utredning-
en inte framlagt egna positiva förslag
beträffande sådana väsentliga frågor så-
som inrättande av bostäder för ensam-
stående mödrar med barn samt ett från
medicinsk synpunkt rationellt ordnande
av barnkrubbor.

I november 1946 anförde Läkarför-
bundet över 1941 års befolkningsutred-
nings betänkande »Befolkningspoliti-
kens organisation» (SOU 1946:53)
bland annat: »Problemet att kunna an-
skaffa erforderlig hemhjälp torde vara
av stor betydelse ur nativitetsbefordran-
de synpunkt och detta ej blott kvantita-
tivt utan framför allt kvalitativt. För
medlemmar av de ej särskilt ekono-
miskt väl ställda grupperna av befolk-
ningen, som utgöras av tjänstemän,
lärare, akademiker av olika kategorier,
officerare m. fl. är möjligheten av att er-
hålla hemhjälp en faktor av domineran-
de vikt.»

Sammanfattande kommentar
Läkarförbundet utgick i sina ställ-

ningstaganden i abortfrågan från princi-
pen om människolivets helgd, dvs bar-
nets rätt till liv måste i regel väga tyng-
re än moderns begäran om abort. I en-
lighet härmed såg förbundet med miss-
tänksamhet på sociala indikationer,
men godtog medicinska, eugeniska och
i viss mån humanitära indikationer. 

Det finns ett moraliserande inslag i
argumenteringen: önskemål om abort
sägs oftast bero på »oansvarigt könsliv»
och osund sexualmoral. Samtidigt var-
nar förbundet för en lagstiftning som är
anpassad till »de övre samhällslagrens»
värderingar och nämner med gillande
den mer toleranta attityd till utomäkten-
skapliga barn som, enligt förbundets
uppfattning, råder i »de bredare folk-
lagren». 

Förbundet ville inte att läkarna skul-
le ta på sig ansvaret att pröva om huma-
nitär eller social indikation för abort
förelåg. På det området hade läkarna in-
gen sakkunskap, och de borde begränsa
sig till medicinska avgöranden.

Förbundet förespråkade utökad an-
vändning av preventivmedel som det
bästa sättet att minska antalet aborter
och kritiserade den gällande lagstift-
ningen som lade hinder i vägen. •

»Läkarimporten» var under
främst 1930-talet en återkom-
mande rubrik i dåvarande
Svenska Läkartidningen. Dels
återgavs Läkarförbundets cen-
tralstyr elses ställningstaganden
i somliga fall, dels kom personli-
ga synpunkter till uttryck i de -
battartiklar . Även om flertalet
inlägg kan betecknas som in-
vandringsnegativa – inte minst
de som härrörde från Läkarf ör-
bundets ledning – var tidnin -
gens spalter även öppna för
motsatta uppfattningar.

I Svenska Läkartidningen 11/33 rik-
tar Sylfs ordförande Karl Otto Gran-
ström och ombudsman Björn Holmgren
kritik mot att »Kungl. Maj:t givit till -
stånd åt en finländsk legitimerad läkare
att utöva läkekonst i Sverige, utan hin-
der av att hon ej avlagt svensk medicine
licentiatexamen».

Beslutet är ett farligt prejudikat, me-
nar författarna och återger in extenso ett
brev från Sylf till Läkarförbundets cen-
tralstyrelse med anhållan om att »därest
Centralstyrelsen är av samma uppfatt-
ning, den behagade tillställa Konungen
en underdånig skrivelse med framfö-
rande av de nämnda synpunkterna».

Av LT 24/33 framgår att centralsty-
relsen villfarit Sylfs begäran, i och med
att en lång skrivelse till Medicinalsty-
relsen där återges. Det framgår att den
finska läkaren Ingrid Sandbacka-
Holmström, legitimerad i Finland 1932,
ville specialisera sig i Sverige inom
hud- och könssjukdomar, och att hon
åberopat att det skulle finnas behov av
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Överskott på läkare
främsta motivet
för svenskt motstånd
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Den 6 februari 1939 ägde ett möte kring flyktingfrågan rum i Viktoriasalen i Stockholm. 
I mötet, som anordnades av de s k Lindholmnazisterna, deltog även medicine studerande.
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