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Abstract 

The purpose of this study is first and foremost to examine how the treatment of Nordic and non-Nordic 

migrant worker groups differed from each other during the time period 1947 to 1964, seen through the 

lens of the Swedish authorities. The study focuses primarily on the ”landsfiskal,” a now defunct civil 

servant position that served as a combination of prosecutor, bailiff and chief constable, as well as Statens 

Utlänningskommission, whose modern equivalent is the Swedish Migration Agency. The study is a 

blend of qualitative and quantitative research, using qualitative methods to determine if and how the 

treatment of different migrant groups differed by way of studying official protocols and  other 

documents from the landsfiskal and Statens Utlänningskommission, as well as using the same material 

in a quantitative manner to support the qualitative study by determining which migrant groups appear in 

the study and how many members each group has. 

It is clear that the treatment of Nordic and non-Nordic migrant workers differed quite heavily during this 

time period, with the Swedish state showing great distrust and wariness toward the non-Nordic migrant 

groups, those from Eastern Europe in particular, and attempting to control them through such things as 

travel restrictions. Certain Nordic migrants have such restrictions and other methods of control placed on 

them as well, but not nearly to the extent or severity of those placed on the non-Nordic migrants. The 

exact reasons for the distrust and wariness displayed by the Swedish authorities has been unable to be 

determined.  



 
 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................................................. 1 

1.1. Problemformulering.................................................................................................................................... 1 

1.2. Syfte ............................................................................................................................................................ 2 

1.2.1. Frågeställningar .................................................................................................................................. 2 

1.3. Tidigare forskning & teoretiska utgångspunkter ........................................................................................ 3 

1.5.  Metod & material.......................................................................................................................................... 12 

2. Undersökning.................................................................................................................................................... 15 

2.1. Bakgrund: De nordiska staternas relationer under kalla kriget ................................................................. 15 

2.2. Nationaliteter vid norska gränsen ............................................................................................................. 18 

2.3. Skilda bemötanden av nordiska och utomnordiska arbetsinvandrare ....................................................... 21 

2.4. Varför bemöttes utomnordiska och nordiska invandrare på olika vis?..................................................... 24 

2.5. Sammanfattning ........................................................................................................................................ 27 

3. Analys och Diskussion ..................................................................................................................................... 28 

3.1. Avslutning ................................................................................................................................................ 31 

3.2. Vidare forskning ....................................................................................................................................... 32 

4. Källor och Litteratur ......................................................................................................................................... 33 

Otryckt källmaterial .............................................................................................................................................. 33 

Litteratur ............................................................................................................................................................... 33 

Internetkällor ........................................................................................................................................................ 34 

 

  



1 
 

1. Inledning 

 

1.1. Problemformulering 

Efter det andra världskrigets slut började en period av återuppbyggnad i Europa. En stor del av 

kontinenten, inte minst Tyskland, låg i ruiner på grund av bland annat de extensiva bombningsräder som 

ägde rum under kriget. Man lyckades återhämta sig tämligen snabbt efter kriget, och redan under 1950-

talet upplevde Tyskland det så kallade ”tyska undret” som en del av den globala högkonjunktur som 

skedde efter krigets slut. I norra Europa rådde dock en enorm brist på arbetskraft, och samtidigt rådde 

hög arbetslöshet i södra Europa och Turkiet. På grund av denna obalans av arbetskraft blev resultatet att 

många länder i norra Europa införde så kallad arbetskraftsinvandring. Arbetare från sydeuropeiska 

länder började från och med 1950-talet att migrera till bland annat Öst- och Västtyskland, 

Nederländerna, Belgien och de Nordiska länderna.  

För att försöka lösa arbetskraftsbristen började man under 1950- och 1960-talen i Västtyskland att sluta 

ömsesidiga arbetsinvandringsavtal med ett stort antal länder, bland annat Italien, Spanien, Grekland, 

Turkiet och Jugoslavien. Dessa avtal tillät gästarbetare att arbeta inom industrisektorn med jobb som inte 

krävde några höga kvalifikationer. I Östtyskland slöt man liknande avtal med andra Sovjetstater, främst 

Polen, men också även med andra socialist- och kommuniststater som Vietnam, Nordkorea och Kuba. 

Spår av denna arbetskraftsinvandring syns än idag i Tyskland. När turkiska arbetare kom till 

Västtyskland under 1960- och 70-talen tog de med sig sin kultur, bland annat sin mat, och så småningom 

blev exempelvis rätten dönerkebab en av de mest populära snabbmatsrätterna inte bara i Tyskland men 

också i resterande Västeuropa, inklusive Sverige. En överväldigande majoritet av dessa turkar valde att 

stanna kvar i landet, även när Västtysklands avtal med Turkiet tog slut 1973, då det fortfarande fanns en 

stor brist på bra jobb i Turkiet. De fick istället sina fruar och barn att emigrera till Tyskland, och på så 

sätt skapades en stor turkisk minoritet i Tyskland som finns kvar än idag. Även en stor vietnamesisk 

minoritet finns också i Tyskland idag. Flyktingar från Vietnamkriget kom till Västtyskland och stannade 

kvar där, medan vietnamesiska studenter och arbetare invandrade till Östtyskland på grund av 

arbetsavtal och andra lockmedel.  

Det är tydligt att arbetskraftsinvandring har stor påverkan på de mottagande länderna på en rad olika 

sätt, kulturellt såväl som ekonomiskt och demografiskt. Hur såg då situationen ut i Sverige och övriga 

Norden? Vi vet att Sverige hade arbetskraftsinvandringsprogram, men med vilka länder? Vilka 

nationaliteter kom till Sverige för att arbeta efter andra världskriget? Hur kom de till Sverige, vart 

passerade de gränsen? Det är bland annat detta som denna studie har som mål att undersöka. Den 

huvudsakliga frågan som skall besvaras är dock denna: Hur behandlades dessa arbetskraftsinvandrare 

som kom till Sverige? Frågan syftar specifikt på de svenska myndigheterna snarare än det svenska 

folket. Blev invandrarna väl behandlade, eller fick de ett fientligt bemötande vid gränsen? Finns det 

några skillnader i bemötande mellan olika folkgrupper? Blev norrmän bättre bemötta än till exempel 

tyskar eller ryssar? 
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1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie undersöka de svenska myndigheternas syn på 

utomnordiska och nordiska arbetskraftsinvandrare mellan åren 1947 – 1964, samt hur denna syn skiljer 

sig mellan de två grupperna. Undersökningen kommer att utgå ifrån Charlottenberg som fall, då det 

ligger nära den norska gränsen och har historiskt varit en central punkt i den norska invandringen till 

Sverige. Genom att undersöka protokoll och cirkulärbrev från landsfiskalen i distriktet samt Statens 

Utlänningskommission kommer skillnader i behandlingen av nordiska och utomnordiska 

arbetskraftsinvandrare jämföras, samt hur och varför dessa skillnader fanns. På så sätt kan en 

övergripande bild av de svenska myndigheternas syn på utomnordiska arbetskraftsinvandrare under 

tidsperioden skapas. 

1.2.1. Frågeställningar 

 Vilka nationaliteter passerade den norska gränsen vid Charlottenberg under tidsperioden 1947 – 

1964? 

 Hur skiljer sig dokumentationen av utomnordiska arbetskraftsinvandrare i jämförelse med 

nordiska arbetskraftsinvandrare? 

 Behandlades utomnordiska och nordiska invandrare på olika sätt av den lokala 

polismyndigheten, och i så fall varför? 
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1.3. Tidigare forskning & teoretiska utgångspunkter 

Detta är en studie som i grund och botten handlar om att undersöka arbetskraftsinvandrare. Tidigare 

forskning kring just arbetskraftsinvandring i Sverige, och även migration överlag, blir därför högst 

relevant i denna undersökning. I boken Migrationens kontraster studerar Johan Svanberg hur 

efterkrigstidens migrationer tog form, direkt påverkade av arbetsmarknadsrelationer på internationell, 

nationell och lokal nivå. I boken lägger han fokus på den så kallade ”Schleswig-Holstein-aktionen,” ett 

arbetsavtal mellan det västtyska förbundslandet Schleswig-Holstein och Sverige med syfte att låta 

arbetslösa tyska ungdomar migrera till Sverige för yrkesutbildning och möjligheten till en tids arbete. 

Avtalet färdigställdes i januari 1951, och det var då 43 svenska företag som stod beredda att ta emot 

omkring 800 tyska ungdomar mellan åldrarna 16 och 25 år, varav en stor majoritet var kvinnor. Under 

det följande året kom ytterligare omkring 1200 tyska män och kvinnor i samma ålder till Sverige för att 

få arbete och yrkesutbildningar av olika slag. Man utökade även migrationsprojektet att omfatta andra 

delar av Västtyskland än bara Schleswig-Holstein.1 

Svanberg följer dessa kvinnor genom ”migrationens tre steg” – bakgrund, resa och möten med Sverige. 

Han lägger stort fokus på att skildra migranternas villkor vid klädföretaget Algots i Borås. Han går 

detaljerat in i intresset som fanns för utvandring i Schleswig-Holstein och vilka krav som fanns. Detta är 

ett exempel på ett krav som Gummifabriken Tretorn i Malmö ställde på migranterna, i detta fall 

resultatet av en läkarundersökning: 

”Vidare är det viktigt, att flickorna äro friska, och att de hava undergått noggrann läkarundersökning å hemorten. Av den 

kontingent vi tidigare erhållit, voro 2 á 3 flickor icke fullt friska, utan i något fall lungsjuka och ej lämpliga för 

fabriksarbete.”2 

Svanberg berättar även hur uttagningsprocessen såg ut, vilka hinder som fanns och vilka de kvinnliga 

migranterna var. Han inkluderar även berättelser från de ungdomar, både kvinnliga och manliga, som 

kom till den tyska arbetsförmedlingen och intervjuades. Wäfveribolaget i Borås, ytterligare ett 

klädföretag, och de 20 unga tyska män som företaget 1950 hade fått klartecken att anställa läggs i fokus 

här. Svanberg tar Kurt Elbert, en ung man född och uppväxt i Schleswig-Holstein, som exempel: 

”Jag hade jobb, men sprang hos arbetsförmedlingen. Jag ville ut. Jag anmälde mig till ett järnvägsbygge i Australien 

[och] till guldgruvorna i Sydafrika. Det kom en kommission från Sydafrika: ’Den lille killen äter negrerna till frukost’, 

[sa de]. De ville ha starka och atletiska [personer] för arbetet i guldgruvorna. Så det var ingen chans [för mig].” 3 

Svanberg skapar på så sätt en bakgrund för de tyska migranterna och på så sätt även hur förhållanden 

kan ha sett ut för blivande arbetsmigranter överlag. Han beskriver även hur migranternas resa till Sverige 

skedde och deras reaktioner och första intryck av Sverige. Den första gruppens resa skedde med tåg, 

medan de andra, tredje och fjärde grupperna hämtades direkt i Rendsburg av bussar hyrda av Algots. I 

en intervju som Svanberg förde med migranten Eva Stozt trycker Stozt på att de alla kände sig 

överväldigade när bussen anlände till det krigsförskonade Sverige. Bakgrunder och migranternas tidigare 

erfarenheter ställdes i relation till deras nya liv i Sverige. Svanberg tar berättelser och upplevelser från 

fler migranter än bara Eva Stozt. Inge Hamann berättar om sitt första besök inne på Algotsfabriken: 

”Vi kom till en matsal på Algots. Jag fick ett glas mjölk som var så underbart gott. Jag hade väl inte druckit riktig mjölk 

på åratal, utan det var något konstigt blask som de sålde i Lübeck. […] Det var säkert något till, om inte annat var det 

smörgåsar. Det minns jag inte, men det glaset mjölk har jag inte glömt!”4 

                                                           
1 Svanberg, Johan, Migrationens kontraster: arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots 

i Borås under 1950-talet, Nordic Academic Press, Lund, 2016, s. 13 
2 Svanberg, J. 2016, s. 290-292 
3 Svanberg, J. 2016, s. 293-296 
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Svanberg bygger upp en bild av hur resan till Sverige kan ha sett ut för en arbetsmigrant, men han 

undersöker även andra aspekter av den svenska migrationens historia. Han talar till exempel om att den 

svenska flyktingmottagningen under andra världskriget hade övergått i aktiv arbetskraftsrekrytering flera 

år innan Schleswig-Holstein-aktionen, en process som senare tas upp av Christer Lundh och Rolf 

Ohlsson i boken Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Lundh och Olsson beskriver 

invandringen och invandringspolitiken som ”utan tvekan” ett av de mer kontroversiella ämnena i den 

moderna politiska debatten. Precis som Svanberg lägger de fokus på att undersöka 

arbetskraftsinvandring, men också även hur 1950- och 60-talets arbetskraftsinvandring så småningom 

övergick till den flyktinginvandring som sedan 1970-talet har varit den dominanta invandringsformen i 

Sverige. De ger även en statistisk översikt över invandringen till Sverige från 1950 till 1990. I boken 

diskuteras även hur invandringspolitiken förändrades under andra hälften av 1900-talet, samt vilka 

effekter invandring kan ha på samhällets ekonomi och hur förhållandena historiskt har sett ut för 

invandrare på arbetsmarknaden.5 

I den statistiska delen av sin undersökning visar Lundh och Ohlsson att majoriteten av invandringen till 

Sverige direkt efter andra världskriget slut bestod av flyktingar från Östeuropa, huvudsakligen Baltikum 

och Polen, något som stämmer överens med Johan Svanbergs undersökning. Även deras undersökning 

visar att denna flyktinginvandring så småningom gick över i arbetskraftsinvandring, främst från Norden 

och Europa, i början på 1950-talet. Ungefär 60% av den totala invandringen till Sverige under 1950- och 

60-talen utgjordes av invandrare från de nordiska länderna, varav en överväldigande majoritet var 

finländare. Lundh och Ohlsson uppger att omkring 10 000 finländare invandrade till Sverige varje år 

under 50-talet, och antalet ökade ytterligare under 60-talet. Invandrande norrmän och danskar är ganska 

få i jämförelse: omkring 3 000 norrmän och 3 500 danskar per år migrerade till Sverige under hela 

tidsperioden 1945-1970.6 

Utomnordiska invandrare har i genomsnitt varit färre till antalet. Fram till 1966 invandrade i genomsnitt 

5 800 västeuropéer, och en majoritet av dessa kom från dåvarande Västtyskland. Även Österrike var ett 

viktigt utflyttningsland, och tillsammans ansvarade dessa två länder för över 75 procent av den totala 

västeuropeiska invandringen till Sverige och för över 90 procent av invandringsnettot före år 1970. 

Lundh och Ohlsson nämner även italienare, greker och jugoslaver som betydande sydeuropeiska 

invandrargrupper under 1940-, 50- och 60-talen. Omkring 800 italienare per år invandrade till Sverige 

fram till mitten på 60-talet, medan de grekiska invandrarna låg mellan 1 600 – 3 000 personer per år. 

Jugoslaverna blev så småningom den näst största gruppen efter finländarna med nästan 5 000 invandrare 

per år, totalt över 34 000 jugoslaver mellan 1965 och 1971.7 

Invandring och migrationshistoria undersöks även av Ingvar Svanberg och Mattias Tydén i boken Tusen 

år av invandring. De undersöker, som framgår av bokens titel, hur migrationen i Sverige har sett ut och 

förändrat sig under en lång period, specifikt från forntiden fram till den moderna tid vi lever i idag. 

Precis som Johan Svanberg, Lundh och Ohlsson så undersöker Ingvar Svanberg och Tydén hur andra 

världskrigets svenska flyktinginvandring övergick i arbetskraftsinvandring under 1950- och 60-talen, för 

att sedan återigen återgå till att vara dominerad av flyktinginvandring ända sedan 1970-talet.  

                                                                                                                                                                                                          
4 Svanberg, J. 2016, s. 298-301 
5 Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf, Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring, 2., rev. uppl., SNS (Studieförb. Näringsliv 

och samhälle, Stockholm, 1999, s. 7-8 
6 Lundh, C. & Ohlsson, R. 1999, s. 30 
7 Lundh, C. & Ohlsson, R. 1999, s. 31-32 
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Till skillnad från de tidigare nämnda studierna går Ingvar Svanberg och Tydén in djupare på 

invandringen efter 1970-talet, vilket kan hjälpa till att skapa en bild över hur migrationsmönster och den 

svenska migrationspolitiken har förändrats från mitten av 1900-talet fram till nutid. De nämner hur en så 

kallad svensk ”invandrarpolitik” började växa fram mot slutet av 60-talet. Syftet med den framväxande 

politiken var i grund och botten att ändra inställningen man hade gentemot invandrare, eller 

”utlänningar” som de benämndes som vid den här tidpunkten. Man ville ha en mer genomtänkt hållning 

gentemot de nya svenskarna, och man bildade ett antal olika nya sociala inrättningar med särskild 

uppgift att svara för invandrarfrågor. Exempel på detta inkluderar öppnandet av de första kommunala 

invandrarbyråerna i landet år 1965, inrättningen av ett statligt invandrarverk 1969 och år 1970 drog 

Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) upp riktlinjer för hur 

invandrare skulle integreras på arbetsplatsen och om undervisning i svenska Man föreslog till exempel 

att arbetare som inte behärskade svenska skulle ha rätt till språkundervisning på företagens bekostnad, 

och år 1973 trädde en lag i kraft som gjorde 240 timmars svenskundervisning på betald arbetstid 

obligatorisk. 

”Angeläget att invandrarna vid sidan av sitt modersmål lär sig förstå och tala svenska. Goda kommunikationer på 

arbetsplatserna är en viktig förutsättning för att missförstånd som kan leda till onödiga motsättningar kan undvikas. 

Kunskaper i svenska bidrar till att invandrarna finner sig väl till rätta i Sverige och att goda förhållanden utvecklas 

mellan dem och den svenska befolkningen.”8 

Även Christer Lundh undersöker arbetskraftsinvandringen, integration på arbetsmarknaden och hur 

arbetskraftsinvandrare behandlades av företagen under denna tidsperiod i boken Invandringen till 

Sverige. Lundh beskriver bland annat de problem som Sverige historiskt har haft med att bedriva 

integration och att landet ursprungligen bedrev en assimileringspolitik, alltså en politik som hade som 

mål att helt införliva etniska minoriteter, inklusive arbetskraftsinvandrarna, i den svenska kulturen och 

samhället utan att lämna några spår av deras ursprungskulturer kvar. Under 1970-talet, i samband med 

bland annat de åtgärder som Ingvar Svanberg och Tydén nämner, övergavs assimileringspolitiken och 

ersattes med en integrationspolitik där ståndpunkten var att det är berikande för samhället med många 

kulturella yttringar. Man började att genomföra reformer avsedda att underlätta för invandrare och deras 

barn att bibehålla språk och kulturella traditioner från ursprungslandet, t.ex. hemspråksundervisning.9 

I boken Reaching a State of Hope går också Mikael Byström och Pär Frohnert samt ett stort antal andra 

forskare in och undersöker den svenska migrationspolitiken och arbetskraftsinvandringen, precis som 

föregående litteratur, men likt Ingvar Svanberg och Mattias Tydén lägger de ett större fokus på 

flyktinginvandringen än arbetskraftsinvandringen. De undersöker även internationella perspektiv och hur 

arbetskraftsinvandring, flyktinginvandring och integration såg ut i andra länder än Sverige. I The agenda 

of British refugee policy undersöker till exempel Louise London hur Storbritannien förde sin 

flyktingpolitik under 1930-talet och andra världskriget, exempelvis genom att ta upp hur Storbritannien 

redan i början av 30-talet började att strama åt och utöva större kontroll över flyktinginvandringen i 

samband med att de första judiska flyktingarna från Tyskland kom till landet, samt Storbritanniens 

reaktion till Förintelsen.10 I Pre-1945 refugee policy as a reference point for post-1945 policy gör Georg 

Kreis en liknande undersökning i hur flyktingpolitiken innan 1945 påverkade flyktingpolitiken efter 

                                                           
8 Svanberg, Ingvar & Tydén, Mattias, Tusen år av invandring: en svensk kulturhistoria, 2. uppl., Gidlund, Stockholm, 1998, 

s. 325-336 
9 Lundh, Christer, Invandringen till Sverige, 2. uppl., SNS förlag, Stockholm, 2010,  s. 51-52 
10 London, Louise, ”The agenda of British refugee policy,” i Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish 

welfare state, 1930-2000, red. Mikael Byström, Per Frohnert, Nordic Academic Press, Lund, 2013,  s. 293-310 
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1945 i Schweiz.11 Både Kreis och London är internationella forskare, och genom deras kapitel i 

Reaching a State of Hope skapar de ett internationellt forskningsläge och perspektiv som kan användas 

som en referenspunkt att jämföra mot hur Sveriges politik och hållning till flyktingar och 

arbetskraftsinvandrare har sett ut historiskt och utvecklats. 

Arbetskraftsinvandringen i Sverige tog fart först under det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen, 

och Sveriges politik, även migrationspolitiken, påverkades av den ökade globala spänningen under dessa 

dryga fyrtio år. I Sveriges säkerhet och världens fred så redogör Ulf Bjereld, Alf W. Johansson och Karl 

Molin utförligt för den geopolitiska stämningen under kalla kriget och Sveriges position, handlingar, 

politik samt förhållanden i det globala samhället efter andra världskrigets slut fram till nutid. Sveriges 

utrikes- och säkerhetspolitik hamnar i stort fokus. Kalla kriget satte stor press på Sverige, exempelvis 

var man efter andra världskriget pressade av Sovjetunionen som utgick från att Sverige skulle visa 

beredvillighet till politiska och ekonomiska medgivanden. Moskva hade inga territoriella ambitioner i 

Sverige, men man var övertygade om att Sveriges politik i grunden var antisovjetisk och var därför inte 

främmande för tanken att sätta press på Sverige. Denna inställning blev mer positiv under en kort period, 

då Sovjetunionen redan 1946 försökte förbättra relationerna med Sverige i fruktan om att Sverige skulle 

kunna bli ett militärt brohuvud för makterna i Väst. 1948-49 väcktes återigen misstänksamhet mot 

Sverige då Sverige ville ingå i ett försvarsförbund med de andra skandinaviska länderna.12 

Sverige upplevde liknande press från USA mot slutet av 40-talet i form av att bland annat diktera 

villkoren för den svenska handelspolitiken och tvinga Sverige att ansluta sig till USAs embargo mot 

Sovjetunionen13, men även detta vände och man började samarbeta allt mer med USA under 1950-talet. 

1952 slöts ett avtal mellan USA och Sverige avseende militära förnödenheter som tillät Sverige att köpa 

in radarstationer och luftvärnsrobotar från USA. Under perioden 1959-61 slutfördes överenskommelser 

om inköp av de tre amerikanska robotsystemen Falcon, Sidewinder och Hawk, exempelvis. Man vidtog 

även förberedelser och åtgärder för att trygga kommunikationen med resten av ”västsidan” i kris- eller 

krigslägen. Man införskaffade ett avancerat stridsledningssystem från USA, byggde och anpassade 

flygbanor i landet för att passa västliga militärflygplan och man anpassade både igenkänningssystem 

samt luftbevakningen till att spana efter och identifiera allierat flyg såväl som eget och fientligt. Sverige 

fördjupade helt enkelt sitt samarbete med hela västvärlden och förberedde sin teknik för ett eventuellt 

krig. Inköpen av vapen, radarsystem och annan försvarsmateriel är exempel på detta.14 

Då denna undersökning utspelar sig i ett område vid den norska gränsen är även forskning kring gränser 

och säkerhetsrelationer mellan Sverige och Norge relevanta att ta upp här, och Magnus Petersson gör 

just detta i Brödrafolkens väl: Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer 1949-1969. Petersson 

undersöker hur den säkerhetspolitiska nivån såg ut på den skandinaviska halvön under kalla kriget och 

hur både Norge och Sverige själva upplevde situationen. Han undersöker den norska ”base- og 

atompolitikken,” dvs. den norska allianspolitiken som utgick ifrån att även om Norge deltog i regionala 

säkerhets- och försvarssystem så skulle Norge aldrig medverka till en politik som hade aggressiva 

avsikter eller ingå i överenskommelser med andra stater för att exempelvis placera flygbaser på norsk 

mark. Detta var för att undvika ett sovjetiskt ingripande på den skandinaviska halvön, då närvaron av 

                                                           
11 Kreis, Georg, ”Pre-1945 refugee policy as a reference point for post-1945 policy,” Reaching a state of hope: refugees, 

immigrants and the Swedish welfare state, 1930-2000, red. Mikael Byström, Per Frohnert, Nordic Academic Press, Lund, 

2013,  s. 311-330 
12 Bjereld, Ulf, Johansson, Alf W. & Molin, Karl, Sveriges säkerhet och världens fred: svensk utrikespolitik under kalla 

kriget, Santérus, Stockholm, 2008, s. 115-117 
13 Bjereld, U., Johansson, A., Molin, K., 2008, s. 118-119 
14 Bjereld, U., Johansson, A., Molin, K., 2008, s. 161-163 
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amerikanska eller brittiska flygbaser på halvön med största sannolikhet skulle väcka en aggressiv 

reaktion från Sovjetunionen. Petersson undersöker även Sveriges inställning och reaktioner mot den 

norska allianspolitiken och hur Sverige gick från misstänksamhet till uppskattning.15 Han redogör för 

den svenska neutralitetspolitiken och den norska inställningen till den på ett liknande vis. Under kalla 

kriget var Sveriges mål att hålla sig utanför alla möjliga allianser och pakter för att förhindra att landet 

drogs med i ett nytt storkrig. Den svenska neutraliteten hade historiskt respekterats baserat på 

stormakternas egna intressen, samt deras syn på Sveriges egenintressen. Detta utgjorde ett problem för 

Sverige, då de under kalla kriget ville undvika att hamna i en situation där de pressades att agera av 

västmakterna och hotades av Sovjetunionen. Det blev på så sätt en central målsättning för regeringen 

under det kalla kriget att försöka upparbeta trovärdighet för den svenska neutralitetspolitiken. Karl 

Molin uttryckte sig om detta bekymmer: 

”Neutrality was worth something only to the extent that the rest of the world trusted Stockholm’s ability to keep foreign 

powers off Swedish territory.” 

Det bör dock noteras att Sverige, som en västlig liberal demokrati, stod nära västmakterna under det 

kalla kriget. Man förberedde sig bara inför hotet ifrån öster, då man upplevde den USA-dominerade 

västalliansen som den enda garanten för svensk självständighet. Det blev ändå viktigt för Sverige att 

hålla ett visst avstånd från alliansen och att undvika att skapa förväntningar från USA om att svensk 

mark kunde användas som bas för angrepp på Sovjetunionen. Man ville, precis som Norge med sin 

allianspolitik, förhindra ett sovjetiskt angrepp mot Sverige.16 Norge tolererade och till och med 

uppskattade hur Sverige förde sin neutralitetspolitik, men hade även en tendens till misstroende och 

misstänksamhet då Sverige under 1960-talet började omorienterade sin politik och började lägga sig i 

stormakternas affärer i allt högre grad. I Norge sågs denna utveckling som olycklig.17  

Petersson undersöker även hur Norges och Sveriges säkerhetsrelationer såg ut på en strategisk nivå. Han 

redogör för det strategiska läget på global nivå och regional nivå, samt hur läget såg ut på den nationella 

nivån och hur båda länderna såg på varandra i sina strategiska tänkanden.18 Slutligen undersöker han hur 

ländernas relationer såg ut på den operativa nivån, det vill säga den praktiska nivån. Här redogör 

Petersson djupare för det svenska ”västsamarbetet,” samt vilka kontakter och förutsättningar både 

Sverige och Norge hade. Exempel på dessa kontakter och förutsättningar inkluderar ländernas 

underrättelsetjänster, krigsförsörjning, mark-, sjö- och luftoperativa kontakter och kontakter beträffande 

den försvarsrelaterade forskningen.19  

I artikeln Introduction: The Nordic Countries and the German Question bygger Karl Christian Lammers 

vidare på relationerna mellan de nordiska länderna, inte bara Sverige och Norge och ej heller endast i 

säkerhetssyfte, under det kalla krigets gång. Han introducerar de nordiska staterna som en unik region av 

Europa, och att det bland staterna i Norden finns gemensamma attityder och upplevelser som skapar en 

sorts sammanhörighet med varandra som inte går att hitta någon annanstans i Europa. Lammers talar 

även om den ”Nordiska modellen,” en välfärdsstat grundad i jämställdhet, höga skatter och en stor 

offentlig sektor, samt det Nordiska Rådet som agerar som den officiella verksamheten för samarbete 

                                                           
15 Petersson, Magnus, "Brödrafolkens väl": svensk-norska säkerhetsrelationer 1949-1969, Santérus, Diss. Stockholm : Univ., 

2003,Stockholm, 2003, s. 40-79 
16 Petersson, M. 2003, s. 84-86 
17 Petersson, M. 2003, s. 99-143 
18 Petersson, M. 2003, s. 153-219 
19 Petersson, M. 2003, s. 223-289 
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mellan de nordiska staternas regeringar.20 Även Lammers ger denna uppsats ett internationellt 

forskningsperspektiv, då han inte bara skriver om Sverige i sin artikel. Han tar även upp de andra 

nordiska länderna i stor utsträckning och förklarar och jämför deras relationer med varandra och även 

med utomnordiska stater, specifikt Tyskland.  

Forskningsläget rör sig alltså mest kring arbetskraftsinvandringen och migrationspolitiken i Sverige och 

dess historia, samt även hur Sveriges säkerhetspolitik och relationer med omvärlden såg ut under kalla 

kriget. Arbetskraftsinvandringen rör sig från Johan Svanbergs forskning om hur efterkrigstidens 

migration tog form, till Christer Lundhs och Rolf Ohlssons forskning om hur arbetskraftsmigrationen 

gick över i flyktingmigration efter 1970-talet. Även Ingvar Svanberg och Mattias Tydén undersöker 

arbetskraftsinvandringen och migrationshistoria överlag, och de går exempelvis in och gör djupare 

undersökningar både före och efter denna uppsats undersökningsperiod, alltså 1947 – 1964. Louise 

London och Georg Kreis, två utländska forskare, skapar i Mikael Byström och Pär Frohnerts bok 

Reaching a State of Hope ett internationellt forskningsperspektiv där de undersöker 

arbetskraftsinvandringen och dess historia, inte bara i Sverige, men också i andra länder som exempelvis 

Storbritannien och Schweiz. 

Sveriges säkerhetspolitik och relationer med omvärlden undersöks och redogörs för av bland annat Ulf 

Bjereld, Alf W. Johansson och Karl Molin i Sveriges säkerhet och världens fred, där specifikt den 

geopolitiska stämningen under kalla kriget och Sveriges agerande under tidsperioden undersöks. Magnus 

Petersson undersöker också Sveriges relationer och säkerhetspolitik, men väljer i Brödrafolkens väl att 

lägga fokus på säkerhetsförhållandet mellan Sverige och Norge mellan 1949 – 1969. Slutligen undersöks 

relationerna och säkerhetspolitiken även i artikeln Introduction: The Nordic Countries and the German 

Question av Karl Christian Lammers, där relationerna mellan de olika nordiska länderna, samt även 

Tyskland, introduceras och redogörs för på en mer grundläggande nivå. Lammers utökar även det 

internationella forskningsperspektiv som London och Kreis skapat, då han både är dansk och främst 

grundar sin undersökning i andra länder än bara just Sverige. 

Den teoretiska utgångspunkten för denna studie handlar främst om två begrepp: Gränsperspektiv och 

social kontroll. Genom att använda Thomas Wilsons och Hastings Donnans A Companion to Border 

Studies och ett kapitel ur Byströms och Frohnerts Reaching a State of Hope kommer dessa begrepp att 

redogöras för och förklaras. 

Låt oss börja med att förklara vad en gräns är. Nationalencyklopedin definierar en gräns som ”en 

skiljelinje mellan t.ex. fastigheter, kommuner, län och stater. Folkrättsligt är gräns den linje som anger 

det område inom vilket en stat i princip har oinskränkt makt, dvs. statsterritoriet. Landterritoriets gräns 

bestäms ofta genom avtal med andra länder. Till havs förekommer två typer av statsterritorium, inre 

vatten och territorialhav, och därutöver har en strandstat ofta en ekonomisk zon eller fiskezon samt en 

kontinentalsockel.”21 Det går dock att gå djupare än så och genom basbegreppet ”gräns” skapa nya 

perspektiv och genomföra mer djupgående teoretiska analyser.  

A Companion to Border Studies är en antologi som tar upp just gränser och forskningen kring dem i 

olika kontext och nivåer. James Wesley Scott tar i European Politics of Borders, Border Symbolism and 

Cross-Border Cooperation exempelvis upp hur gränser har format Europa som det ser ut idag och hur 

statliga gränser, dess funktioner, symbolik och förändrande betydelse har stor relevans i dagens allt mer 

                                                           
20 Lammers, Karl Christian, Introduction: The Nordic Countries and the German Question after 1945, Contemporary 

European History 2006, s. 443 
21 Nationalencyklopedin, gräns (hämtad 2019-12-07) 
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globaliserade samhälle. Scott nämner själv det begrepp som är en del av denna uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt: Gränsperspektiv, eller ”Bordering perspective” på engelska. Scott definierar 

gränsperpesktivet som ”produktionen och reproduktionen av gränser som respons till skiftande relationer 

mellan nationer, stater, territorier och identiteter.” Han menar att gränsperspektivet är en flernivåig 

process som sker exempelvis på politisk nivå och visas genom fysiska gränser och ”visumregimer”, 

såväl som i mediadebatter om nationell identitet, laglig och olaglig invandring och språkrättigheter. 

Enligt Scott så påverkar produktionen och reproduktionen av gränser bland annat 

gränsövergångsprocesser, sociala och kulturella relationer, etniska minoriteters rättigheter och även 

vardagslivet i själva gränsregionerna. Gränser dikterar också tillgången till statliga välfärdssystem då de 

är territoriella markörer för medborgarskap och tillhörighet, vilket ofta gör det mycket svårt för många 

arbetskraftsinvandrare och personer som har straffats för ”obehörig rörlighet” att få försörjningsstöd 

eller utnyttja ordentligt rättsskydd.22 

Scott ger en översikt i hur gränsperspektivet har använts i Europeisk gränsforskning baserad i specifika 

politiska, sociala och kulturella perspektiv. Han delar in gränsperspektivet i fyra olika kategorier, som 

själva har egna ”dimensioner”: Diskursivt perspektiv, praktiskt perspektiv, perceptuellt perspektiv samt 

representativt perspektiv. Det diskursiva perspektivet berör politiska och sociala ramar, och tar upp hur 

likheter och skillnader mellan grupper uttrycks och refereras till i kulturella, etniska, geografiska och 

historiska termer, samt hur strategier och hot och samarbete uttrycks genom användningen av 

gränskoncept. Det praktiska perspektivet tar upp kulturella och pragmatiska former av 

gränsöverskridande interaktioner och konfliktlösning, samt ekonomiska samarbeten och politiska 

dagordningar. Det perceptuella perspektivet grundas i hur individer och grupper uppfattar gränser i form 

av identiteter, sammanhållning och tillhörighet, strategier samt vardagsbehov och upplevelser. Slutligen 

tar det representativa perspektivet upp literära och konstnärliga verk som refererar till gränser i form av 

exempelvis motstånd och ifrågasättningar till gränsers uteslutande natur, transformerandet av 

gränssymboler och uttryckningar av tillhörighet och utanförskap relaterat till gränser.23 

Gränsperspektivet kan även användas för att undersöka säkerhet och ordning i relation till gränser. I 

Securing Borders in Europé and North America redogör Emmanuel Brunet-Jailly för hur man i Europa 

och Nordamerika gjorde för att öka säkerheten längs sina gränser efter terrordådet mot World Trade 

Center i New York den 11 september 2001, samt hur dessa åtgärder skiljer sig åt mellan medlemmar i 

EU och medlemmar i NAFTA, North American Free Trade Agreement. 

Brunet-Jailly menar att EU-medlemmarna i stora drag har påverkats av unionens regionala politik och 

dess traditioner av interstatliga nätverk och samarbeten, men också av ett behov att säkra både interna 

och internationella gränser på ett sätt som passar in med redan existerande beslut om partnerskap och 

samarbete. Resultatet har blivit att den internationella gränssäkerhetspolitiken inom EU fungerar på ett 

sådant sätt att man främst interagerar med angränsande länder för att diskutera ekonomisk tillväxt och 

externa säkerhetsärenden, medan den interna säkerheten till stor del sköts av stora nätverk av regeringar 

och organisationer som är engagerade i gemensam säkerhet för alla medlemsstater. Läget i Nordamerika 

ser något annorlunda ut. Kanada och Mexiko har upplevt press från USA inom detta område. 

Gränssäkerhetsperspektiv är främst grundade i den amerikanska administrationens uppfattning av 

kriminalitet och migrationsfrågor längs landets södra gräns, som i sin tur är utsatt för betydande 

                                                           
22 Wesley Scott, James, ”European Politics of Borders, Border Symboilism and Cross-Border Cooperation,” i A Companion 

to Border Studies, red. Thomas M. Wilson, Hastings Donnan, John Wiley & Sons, Inc, 2012, s. 83-87 
23 Wesley Scott, J., 2012, s. 88  
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demografisk och ekonomisk press. Detta leder till försök att skapa en gemensam gränspolitik för stora 

och regionalt varierade gränsområden.24 

Vad är då social kontroll? Låt oss, precis som med gränsperspektivet, återgå till Nationalencyklopedin 

för en förklaring av begreppet. NE (Nationalencyklopedin) definierar social kontroll som: 

”processer och mekanismer som medför att samhällsmedborgare handlar i enlighet med rådande regler, normer och 

värden. Inom sociologin skiljer man mellan två typer av social kontroll. Extern kontroll är straff och belöningar som styr 

beteenden, t.ex. lagstadgade sanktioner för avvikande beteende eller hög status och prestige för konformt beteende. 

Intern kontroll är de processer genom vilka individen internaliserar det förhärskande normsystemet och gör det till sitt 

naturliga preferens- och beteendemönster.”25 

Social kontroll är alltså hur regeringar och samhällen via olika metoder försöker att få sina medborgare 

att agera på ett visst ”korrekt” sätt.   Det går att likna social kontroll, speciellt extern kontroll, till 

psykologen B.F. Skinners teori om operant betingning. NE:s definition av extern kontroll liknar 

Skinners teori om förstärkning och straff för att främja eller minska olika beteenden, specifikt positiv 

förstärkning och positiva straff. Positiv förstärkning innebär att man genom en belöning syftar till att 

öka ett beteende i antal, tid eller styrka, och att ge högre status och prestige till de som uppvisar 

konformt beteende passar mycket väl in i denna beskrivning. Ett positivt straff innebär något som istället 

minskar ett beteende i antal, tid eller styrka som att ett samhälle inför lagstadgade sanktioner, till 

exempel fängelsestraff, för beteende som avviker från samhällets normer, regler och värderingar.26 

Cecilia Notini Burch undersöker i Controlling the Untrustworthy hur den svenska Statliga 

Utlänningskommissionen gjorde för att utöva social kontroll över sovjetiska flyktingar mellan åren 1945 

– 1948. Burchs tar, precis som Magnus Petersson gör i Brödrafolkens väl, upp Sveriges 

säkerhetsposition och behov att skapa en balans i landets relationer med Sovjetunionen och USA, och 

hon utvecklar detta vidare genom att undersöka hur Sveriges försök och beslut för att uppnå denna 

balans påverkade landets flyktingpolitik. Hon redogör exempelvis för hur Statens 

Utlänningskommission använde sig av uppehållstillståndskort som verktyg för att kontrollera 

flyktinginvandrare. Att få asyl i Sverige mellan 1945 och 1948 betydde inte att man fick permanent 

rättighet att bo i landet, då uppehållstillstånden endast varade i begränsade tidsperioder. Dessa 

tidsperioder kunde variera från tre månader upp till två år, och när uppehållstillståndet höll på att gå ut 

var innehavaren tvungen att ansöka om en förnyelse. Vissa utländska personer kunde därför tvingas 

förnya sina uppehållstillstånd var tredje månad, medan andra fick tillstånd att stanna längre utan att 

behöva ansöka om förnyelser lika ofta. Burch säger att tjänstemännen som gav ut dessa 

uppehållstillstånd inte hade några direktiv om vilka utländska medborgare som skulle få korta eller långa 

uppehållstillstånd eller hur lång tid det skulle dröja innan man kunde byta ut ett kort uppehållstillstånd 

mot ett längre. Detta antyder att individuella tjänstemän inom Utlänningskommissionen hade stort 

utrymme att manövrera och fatta beslut enligt deras egna principer och övertygelser när de gav ut 

uppehållstillstånd.27  

Kontrollmässigt hade kortare uppehållstillstånd ett övertag jämfört med de längre. Varje gång som en 

flykting ansökte om förnyat uppehållstillstånd startades en ofta långvarig utredning där både 

Utlänningskommissionen och lokala polisstyrkor var inblandade, då det var polisen som tog emot 

                                                           
24 Brunet-Jailly, Emmanuel, ”Securing Borders in Europe and North America,” i A Companion to Border Studies, red. 

Thomas M. Wilson, Hastings Donnan, John Wiley & Sons, Inc, 2012, s. 100 
25 Nationalencyklopedin, social kontroll (hämtad 2019-12-08) 
26 Skinner, B. F., The behavior of organisms: an experimental analysis, Appleton-Century-Crofts, New York, 1938, s. 60-115 
27 Burch, Cecilia Notini, ”Controlling the Untrustworthy,” i Reaching a state of hope: refugees, immigrants and the Swedish 

welfare state, 1930-2000, red. Mikael Byström, Per Frohnert, Nordic Academic Press, Lund, 2013,  s. 209-210 



11 
 

flyktingarnas ansökningar. Poliser genomsökte sedan flyktingens brottsregister för att hitta ”föga 

smickrande fakta” om individen, och i många fall tog de även del av information från både en flyktings 

arbetsgivare och hans eller hennes hyresvärd. Var de nöjda med flyktingens prestanda och beteende? 

Hade han eller hon kommit i tid till jobbet varje morgon och betalat sina räkningar i tid?  Hade han eller 

hon varit skötsam? Polisen samlade sedan ihop sina undersökningsresultat och skickade en rapport till 

Utlänningskommissionen, där en tjänsteman gick igenom både polisrapporten och flyktingens personliga 

dokument, som innehöll all tidigare information som kommissionen hade om flyktingen. Endast därefter 

tog kommissionen ett beslut.28 

Utlänningskommissionen kunde utöva social kontroll genom uppehållstillstånd på fler sätt än bara 

tidsaspekten. Polisrapporterna och flyktingarnas personliga dokument kunde innehålla information från 

säkerhetspolisen, som hade sina egna dokument berörande varje östeuropeisk medborgare i Sverige. 

Även Försvarsstabens Inrikesavdelning hade ett eget arkiv som innehöll information om östeuropeiska 

flyktingar, och båda dessa organisationer hade nära kontakt med Utlänningskommissionen och delade 

ofta med sig av sin information. ”Föga smickrande fakta” av politisk karaktär kunde därför innebära att 

individen i fråga hade en ”kontrollfil” hos Utlänningskommissionen, där all sådan information sparades. 

Ju fler gånger en person ansökte om uppehållstillstånd hos kommissionen, destå mer information 

sparades och ju mer kontroll fick kommissionen över den individa flyktingen. Uppehållstillstånden 

kunde även ha geografiska restriktioner, vilket förbjöd flyktingar att röra sig i vissa delar av landet och 

gav ytterligare kontroll över flyktingarna till Utlänningskommissionen. Detta var tydligast hos de mer 

strängt begränsade tillstånden, vilka tillät kommissionen att tillsammans med lokala polisstyrkor kunna 

spåra vart flyktingar befann sig i landet. Det ska även ha hindrat flyktingar från att ordentligt kunna 

integrera sig i det svenska samhället.29 

För att sammanfatta det hela går det att säga att uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i två 

begrepp: gränsperspektiv och social kontroll. Gränsperspektivet innebär att man undersöker hur 

existensen av gränser påverkar och påverkas av saker som till exempel nationell säkerhet, skiftande 

relationer mellan stater och nationer, sociala och kulurella relationer, etniska minoriteters rättigheter 

samt vardagslivet i områden som ligger på eller nära nationella gränser. Social kontroll innebär att ett 

lands myndigheter inför åtgärder för att kontrollera medborgarna i samhället och få dem att handla i 

enighet med samhällets rådande regler, normer och värderingar. Ett exempel är hur Statens 

Utlänningskommission använde uppehållstillstånd för att kontrollera och spåra de invandrare som 

anlände till Sverige efter andra världskrigets slut.30 

Min hypotes, baserad på den tidigare forskning och teori som nu redovisats, är att utomnordiska 

arbetskraftsinvandrare behandlades på betydligt andra villkor än nordiska arbetskraftsinvandrare, d.v.s 

att myndigheterna förde mer utförlig dokumentering kring de utomnordiska invandrarna samt att dessa 

invandrare hade betydligt fler restriktioner än vad nordiska invandrare hade. Detta skulle kunna bero på 

den nordiska passunionen som skapade fri rörelse mellan de nordiska länderna för medborgare. 

Möjligheten finns även att det kalla kriget och rädslan för kommunismen skulle kunna vara en 

påverkande faktor om många av de utomnordiska invandrarna kommer från till exempel Östeuropa. 

 

  

                                                           
28 Burch, C.N., 2013, s. 211-212 
29 Burch, C.N., 2013, s. 212-213 
30 Burch, C.N., 2013, s. 213 
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1.5.  Metod & material 

Studien består av en kvalitativ undersökning med kvantitativa inslag i form av en fallstudie där 

landsfiskalen i Charlottenbergs bemötande av nordiska och utomnordiska arbetskraftsinvandrare är 

utgångspunkten för fallet. Genom att undersöka protokoll, resehandlingar och resebrev från 

landsfiskalens arkiv, samt cirkulärbrev och andra meddelanden från Statens Utlänningskommission 

kommer en undersökning över vilka nationaliteter som passerade gränsen vid Charlottenberg mellan 

1947 till 1964 att göras. Även hur myndigheterna behandlade dessa invandrare, hur behandlingen skilde 

sig mellan olika grupper samt varför myndigheterna agerade som de gjorde kommer att undersökas i 

denna uppsats. 

Anledningen till att just en kvalitativ fallstudie har valts till denna uppsats är på grund av materialet. Det 

rör sig främst om protokoll och olika typer av brev fungerar, så en kvalitativ metod mycket bra då det 

blir möjligt att djupare redogöra för själva texten som står i materialet än om studien hade varit 

kvantitativ. Det ska noteras att jag hade svårigheter att överhuvudtaget hitta något material, då jag från 

början hade inställningen att jag ville göra en undersökningen på en bredare, mer översiktlig nivå. 

Sådant material fanns dock inte, och jag valde till slut istället att göra en avgränsning och istället utgå 

ifrån det material som fanns. Det blev på så sätt en avgränsad studie som utgår ifrån Charlottenberg som 

fall, och målet är att genom undersökningen av Charlottenberg kunna skapa en bild av hur 

gränssituationen kan ha sett ut på andra håll i landet.   

Undersökningen innehåller som tidigare nämnts ett kvantitativt inslag i form av den första 

frågeställningen, där jag har valt att göra en statistisk sammanställning av alla olika nationaliteter som 

passerade gränsen vid Charlottenberg, och även hur många personer från varje nationalitet det var. Det 

är främst landsfiskalens protokoll och resebrev som har använts till denna del av undersökningen. Detta 

är för att kunna skapa en tydligare bild av exakt vilka det var som kom till Sverige under denna 

tidsperiod, samt för att ge stödmaterial åt frågeställningar två och tre.  

Dessa andra två frågeställningarna är istället kvalitativa och syftar att besvara frågorna om hur 

invandrarna behandlades samt varför de behandlades olika av landsfiskalen och 

Utlänningskommissionen. Genom att använda landsfiskalens protokoll samt Statens 

Utlänningskommissions cirkulärbrev och meddelanden kommer dessa två frågeställningar att besvaras. 

Frågeställningarna i uppsatsen besvaras var för sig i ordning från ett till tre, och en jag har skrivit en 

sammanfattning av undersökningen i slutet av resultatdelen. 

En fallstudie innebär, som namnet härleder, studier av specifika fall. Ett ”fall” är oftast en fristående 

enhet med en tydlig avgränsning. Termen är bred, men några exempel skulle kunna vara att man studerar 

specifika händelser eller evenemang som exempelvis en musikfestival eller ett upplopp eller 

organisationer som ett sjukhus, en skola eller ett företag, detta enligt Martyn Denscombe, författaren av 

Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.31 Denscombe 

menar att fallstudier möjliggör en djupdykning inom ett ämne och gör det även möjligt att genomföra en 

mer detaljrik undersökning av avgränsade företeelser. I fallstudier ligger intresset i vad som försiggår i 

den valda undersökningsmiljön men också i förklaringar till varför dessa händelser inträffar. Fallstudier 

undersöker vanligtvis endast fall som redan existerar och skapar därav inte nya situationer speciellt för 

undersökningen. 

                                                           
31 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2009, s. 59-72 
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Småskaliga studier som koncentrerar sig på bara ett enda eller några få områden passar bra som 

fallstudier, och de används i första hand för att upptäcka information. Fallstudier gör det som tidigare 

nämnts möjligt att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra för olika aspekter i en 

situation, och den information som upptäcks kan också användas för att förstå de bakomliggande 

orsakerna till varför händelserna som observerats i studien uppstod.  

En brist med fallstudier är att de måste avgränsas. Dessa avgränsningar kan, beroende på hur de har 

gjorts och dess utsträckning, innebära svårigheter att hitta källmaterial samt vilket material som ska 

inkluderas och vilket som ska exkluderas ur undersökningen. Det kan även finnas svårigheter att få 

tillgång till olika omgivningar, alltså fall, beroende på vad studien vill undersöka. Det kan även uppstå 

etiska sekretessproblem för en fallstudie beroende på hur materialet, miljöerna och människorna som 

ingår i studien ser ut. 32  

Samtlig litteratur som använts i denna uppsats är  hämtad antingen från nätet eller på 

Universitetsbiblioteket på Karlstad Universitet. Litteraturen berör en rad olika forskningämnen, från 

arbetskraftsinvandrares upplevelser i Sverige till säkerhetsrelationerna mellan Norge och Sverige och 

polismyndighetens historia under 1800-talet fram till tidigt 1900-tal. Litteraturen har använts inte bara 

till forskningsläget och teorin, men kommer också att användas för att analysera och diskutera 

undersökningens resultat i uppsatsens tredje del.  

Analysen har främst gått till genom att se på undersökningens resultat och granska och resonera kring 

detta med hjälp av de begrepp som utgör den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen: gränsperspektiv 

och social kontroll. Social kontroll har hamnat i klart fokus genom hela uppsatsen, inte bara i 

analysdelen, då det har visat sig vara särskilt relevant för undersökningens resultat.  Genom att resonera 

kring undersökningsresultatet och jämföra det med exempelvis de kontrollåtgärder som Cecilia Notini 

Burch beskriver att den svenska staten utövade under undersökningsperioden har en analys och 

diskussion genomförts. Exempelvis har Burch beskrivning av den stränga ställning Statens 

Utlänningskommission hade gentemot östeuropeiska invandrare jämförts med vad 

undersökningsresultatet visar vad det gäller just bemötandet av invandrare från den svenska statens 

sida.33 

Denna uppsats använder främst arkivmaterial från landsfiskalen i Charlottenbergs distrikt, hämtat från 

Arkivcentrum Värmland i Karlstad. Materialet består främst av protokoll och listor över invandrande 

arbetare som fått uppehållstillstånd i landet. Listorna går in i detalj på personernas namn, födelsedatum, 

nationaliteter, deras adresser och även hur länge deras uppehållstillstånd gäller. Vissa av de invandrande 

har även resebrev och andra dokument som ännu mer detaljerat går in på personernas yrken samt om de 

exempelvis har några reserestriktioner. 

Övriga handlingar består främst av cirkulärbrev och övriga meddelanden till landsfiskalen som skickats 

av Statens Utlänningskommission. I dessa brev ingår bland annat listor på avvisade och förpassade 

personer, samt direktiv för att norrmän, finnar och danskar ska lämna avflyttningsanmälan när de lämnar 

landet och hur landets polismyndigheter ska behandla dessa anmälningar. Ett meddelande berör också 

Förenta Nationernas laissez-passer och nämner olika passfrihetsavtal, saker som kommer att redogöras 

för senare i undersökningen. 

                                                           
32 Denscombe, M,  2009, s. 59-72 
33 Burch, C.N., 2013, s. 213 
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Materialet berör åren mellan 1947 – 1964, och i studien har jag valt att undersöka hela denna tidsperiod. 

Då tidsperioden är ganska kort har jag ansett att den inte har behövts avgränsas ytterligare. Av det 

material som finns har jag valt att främst fokusera på de utomnordiska invandrarna för att avgränsa 

undersökningen något, då deras antal är betydligt mindre än antalet invandrare från andra nordiska 

länder. Många personer återkommer visserligen flera gånger i protokollen, men det handlar ändå om 

hundratals unika personer enbart av nordiskt ursprung som passerade gränsen vid Charlottenberg under 

dessa 17 år. Detta hade blivit för stort för att göra till ett djupgående kvalitativt arbete och jag har därför 

valt att avgränsa studien till att enbart fokusera på utomnordiska arbetskraftsinvandrare. Jag har alltså 

gjort ett urval i form av att främst använda mig av de protokoll och brev som berör utomnordiska 

invandrare, och av dessa dokument har samtliga använts i undersökningen. Jag har dock inte helt plockat 

bort de nordiska arbetskraftsinvandrarna ur studien men de spelar en betydligt mindre roll och undersöks 

inte lika utförligt som de utomnordiska invandrarna, främst på grund av deras betydligt större antal som 

nämnts tidigare. Jag har heller inte använt samtligt material som berör just de nordiska invandrarna, då 

det som tidigare nämnts rör sig om flera hundratals protokoll och andra dokument och detta hade tagit 

för lång tid att sortera genom. 

Då vare sig Statens Utlänningskommission eller landsfiskaler finns kvar i modern tid kan det vara 

relevant att förklara dessa två begrepp. Definitionen av en landsfiskal är, enligt Nationalencyklopedin, 

en statstjänsteman som 1918 – 1964 var underställd landsfogden och handlade polis-, åklagar- och 

utsökningsärenden på landsbygden. Vid avskaffandet av landsfiskalsorganisationen övertogs 

polischefsgöromålen av polismästare, åklagargöromålen av distriktsåklagare och utmätningsärendena av 

kronofogde.34 

Statens Utlänningskommission var en myndighet inrättad 1944 och var den centrala 

utlänningsmyndigheten i landet. Kommissionen handlade ärenden rörande utlänningars in- och utresor, 

uppehåll och arbete samt utlänningskontroll i övrigt, och existerade som fristående myndighet fram till 

1969 då dess uppgifter överfördes till det nyinrättade Invandrarverket, nuvarande Migrationsverket.35 

Alla dokument, från protokoll till resebrev, är skrivna och undertecknade av landsfiskalen på plats i 

Charlottenbergs distrikt direkt efter att mötet med den invandrande personens är avslutat. Protokollen 

återger och sammanfattar endast vad som har hänt under dessa möten. Det finns därför inte heller några 

värderingar från senare tid inlagda i materialet. Det kan dock sägas att det ändå finns värderingar i 

texten, men det är snarare statens och myndigheternas värderingar i form av till exempel 

reserestriktioner snarare än landsfiskalens egna. Jag ser inte detta som något problem. I det här fallet är 

det snarare en fördel att källmaterialet har värderingar, då en del av syftet med studien i grund och botten 

är att undersöka och få en förståelse för dessa värderingar och varför myndigheterna i Charlottenberg 

agerade som de gjorde. Det råder därav inga tvivel om materialets trovärdighet. 

Fallet är likadant när det gäller de meddelanden och cirkulärbrev som skickats till landsfiskalen från 

Statens Utlänningskommission. De är officiella dokument utan några personliga inslag, förutom 

signaturer, som endast ger order om hur landsfiskalen skall agera i sina handlingar när det gäller hur 

invandrare ska behandlas när de passerar gränsen. Det kan argumenteras för att detta material innehåller 

värderingar, precis som landsfiskalens protokoll, men att det då är statens och myndigheternas 

värderingar och det därav i detta fall är en fördel att materialet är vinklat.   

  

                                                           
34 Nationalencyklopedin, landsfiskal (hämtad 2019-11-18) 
35 Nationalencyklopedin, Utlänningskommissionen (hämtad 2019-12-17) 
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2. Undersökning 
 

2.1. Bakgrund: De nordiska staternas relationer under kalla kriget 

Det är viktigt att mer utförligt redogöra för de nordiska staternas relationer, förbindelser och 

förhållanden med varandra och resten av världen under kalla kriget för att kunna skapa en ordentlig 

förståelse för varför undersökningsmaterialet ser ut som det gör. Låt oss därför återgå till Karl Christian 

Lammers och hans artikel Introduction: The Nordic Countries and the German Question after 1945 

samt Magnus Peterssons Brödrafolkens väl: Svensk-norska säkerhetspolitiska relationer 1949-1969 för 

att skapa en mer detaljerad bild av Nordens relationer under undersökningsperioden.36  

Lammers artikel lägger fokus på de nordiska ländernas relationer med Tyskland och hur de hanterade 

den tyska frågan, men den ger även en introduktion av de nordiska länderna och beskriver de olika 

ställningstaganden och positioner som de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och 

Sverige tog under det kalla kriget. Det kalla kriget skapade en ny politisk situation i Norden och delade 

även i viss mån upp de nordiska länderna mellan Väst och Öst. Den centrala frågan i Lammers artikel är 

hur de nordiska länderna såg på och hanterade de två nybildade tyska staterna efter andra världskriget, 

samt hur de handskades med press och försök att påverka opinioner från Sovjetunionens sida.37 

De nordiska länderna har, enligt Lammers, en speciell form av sammanhållning och gemenskap som är 

svår att hitta någon annan stans i Europa. De har en form av gemenskap, gemensamma attityder och 

upplevelser som är karaktäristiska för regionen och är unika bland Europeiska länder, då gemenskapen 

grundar sig främst i kultur och samhälle snarare än geografi och historia. Lammers nämner även att de 

nordiska länderna har en speciell form av stat och samhälle, den så kallade ”Nordiska modellen,” en 

välfärdsstat grundad i jämställdhet, höga skatter och stora offentliga sektorer. Lammers menar att genom 

denna sammanhållning hos de nordiska länderna och genom skapandet av till exempel det Nordiska 

Rådet försökte de nordiska staterna att skapa ett ordentligt nordiskt samhälle under det kalla kriget, men 

försöket misslyckades. Det må ha lyckats socialt och kulturellt genom skapandet av en gemensam 

arbetsmarknad och många kulturella, sociala och vetenskapliga initiativ och institutioner, men inte 

politiskt. Detta var inte bara på grund av nationella historier och skillnader, men på grund av kalla 

krigets verklighet mer än någonting annat. Kalla kriget och dess splittring av Europa hindrade Norden 

från att bli en politisk eller militär makt, då dess fem länder var politiskt splittrade mellan Väst och Öst: 

Danmark, Norge och Island var på Västmakternas sida, Sverige stod neutralt och Finland var vänligt 

inställda mot Sovjetunionen.38 

Försöket att etablera en ekonomisk gemenskap, Nordek, år 1970 misslyckades också på grund av tvivel 

från Finland och Sovjetisk fiendskap, men också på grund av att Danmark och Norge hellre ville gå med 

i den Europeiska ekonomiska gemenskapen, numera den Europeiska gemenskapen. Å andra sidan så 

uppfattades de nordiska länderna som en enhet inom många internationella organisationer och 

diplomatiska affärer, och de försökte även att agera som en enhet när det var möjligt. 

Internationellt var och är de nordiska länderna relativt mindre makter som fram till 1945 var neutrala. 

Deras geografiska närhet till två aggressiva Europeiska stormakter, Tyskland och Ryssland, har inneburit 

att deras moderna historia har till stor del varit beroende av tyska och ryska attityder och politik 

gentemot Skandinavien. De nordiska länderna fann sig i den klassiska småstatssituationen, 

                                                           
36 Lammers, 2006, s. 443 
37 Lammers, 2006, s. 443 
38 Lammers,  2006, s. 444-445 
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överskuggade av större och mäktigare grannar som utgjorde potentiella hot mot deras nationella säkerhet 

och territorium. Resultatet av detta blev att samtliga nordiska länders utrikespolitik dikterades av 

behovet att skydda sig själva mot dessa stormakter. Fram till 1945 ansågs hotet främst komma från 

Tyskland, men efter andra världskriget skiftade detta och Sovjetunionen tog över rollen som det största 

hotet mot Norden och Baltikum ur ett skandinaviskt perspektiv. Det tyska hotet fanns dock fortfarande 

kvar i mindre utsträckning som ett politiskt och psykologiskt problem i Norden.39 

Fram till 1945 hade Tyskland, som den ledande Europeiska stormakten, spelat en dominant roll i norra 

Europa, inklusive Skandinavien. Danmark och de andra nordiska staterna hade vant sig vid en position i 

Tysklands ”bakgård,” inte enbart på grund av geografisk närhet men också på grund av politik, ekonomi 

och handel. Ända sedan Tyskland enades till en nation år 1871 hade det militärt och politiskt starka 

Tyskland aggressivt hotat säkerheten i Norden, speciellt för dess lilla granne Danmark och även de 

baltiska staterna. Detta var det så kallade ”Tyska problemet.” Även fast de nordiska länderna generellt 

sett hade liknande uppfattningar var de knappast eniga i deras responser till den tyska frågan även före 

1945, och speciellt inte efteråt när Tyskland var splittrat och Skandinavien utsattes för press från 

Sovjetunionen. Sedan kom det kalla kriget, som delade Norden i öst och väst. 

Något i Lammers artikel som sticker ut som särskilt relevant för denna uppsats är den nordiska 

passunionen, som Lammers nämner som ytterligare en följd av de nordiska ländernas försök att skapa ett 

samhälle.40 Den nordiska passunionen hade sin början den 14 juli 1952, då en överenskommelse om 

ömsesidigt återtagande av olovligen inresta utlänningar mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge 

trädde i kraft. Denna överenskommelse förblev i kraft efter samarbetet utökades den 1 juli 1954, då ett 

avtal om befrielse från skyldigheten att innehava pass eller annan reselegitimationshandling under 

uppehåll i annat nordiskt land än hemlandet trädde i kraft. Avtalet innefattade vid denna tidpunkt endast 

danska, norska, finska och svenska medborgare. Island anslöt sig till avtalet först den 3 november 1955, 

och det dröjde till den 1 januari 1966 för avtalet att gälla även för Färöarna. Passfrihet hade funnits 

tidigare än 1954 inom Norden, då ytterligare en överenskommelse hade slutits den 14 juli 1952 om 

passfrihet, men denna trädde ur kraft efter att det nya avtalet fastslogs.41  

I Brödrafolkens väl redogör Magnus Petersson för säkerhetsläget på den Skandinaviska halvön, med 

allra störst fokus på säkerhetsrelationerna mellan Norge och Sverige, samt hur de balanserade sina 

internationella relationer med NATO och Sovjetunionen för att undvika att bli för vänligt eller fientligt 

inställda till någon av sidorna i kalla krigets konflikt. Norge utövade en allianspolitik där man samtidigt 

försökte vara vänlig nog mot västmakterna att man kunde skyddas, men också undvika att skapa några 

farhågor eller aggression från Sovjetunionen. Sveriges reaktion på denna politik var i början ängslig för 

att den skulle komma att bli mer öppen för långtgående integration i de västliga försvarsstrukturerna, och 

när Norge under kalla krigets gång började integrera sig i NATO försökte Sverige att motverka detta, 

men man kom så småningom att uppskatta den norska allianspolitiken. Den svenska regeringen hade 

dock säkerligen gärna sett en mer markerad avskärmningspolitik mot väst från Norges sida och en ökad 

vikt vid förtroendeskapande gentemot Sovjetunionen.42  

Sveriges säkerhetspolitik såg lite annorlunda ut. Sverige utövade en neutralitetspolitik där man ville 

undvika att ta någon egentlig ställning och därav undvika exempelvis krav från USA på att placera 

                                                           
39 Lammers,  2006, s. 444-445 
40 Lammers,  2006, s. 445-446 
41 Nordiska Rådet, Protokoll angående befrielse för nordiska medborgare från att under uppehåll i annat nordiskt land än 

hemlandet innehava pass och uppehållstillstånd. 22 maj 1954. (hämtad 2019-12-13) 
42 Petersson, M., 2003, s. 292-293 
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flygbaser i Skandinavien eller fientlighet från Sovjetunionen. Den svenska säkerhetspolitiken gick under 

kalla kriget ut på att hålla denna balans och se till så att övriga världen respekterade den svenska 

neutraliteten till varje pris. Den svenska regeringen var dock något integrerad i den västliga 

försvarsstrukturen, men man ville inte samarbeta direkt med NATO. Regeringen ville ha handlingsfrihet 

och ville inte behöva binda sig att handla på det ena eller det andra sättet om ett nytt krig skulle bryta ut. 

Norge såg inte den svenska neutralitetspolitiken som något större problem, och uppskattade den snarare 

då den var en viktig komponent i det mönster som gjorde Norden till en lågspännings- och buffertzon 

mellan de två maktblocken. Norge ville ha ett så starkt, motståndskraftigt och samarbetsvilligt Sverige 

som möjligt, och man uppfattade den begränsade svenska integrationen i de västliga 

säkerhetsstrukturerna  som något positivt. Den norska regeringen såg även Sveriges avskräckningspolitik 

mot Sovjetunionen, som innehöll tydliga signaler om att ett angrepp skulle mötas med ett starkt försvar 

som skulle kunna hålla ut så länge att hjälp från väst hann anlända, som ett viktigt skydd för Norge.43 

Det är tydligt att, trots att man i Norden hade olika uppfattningar och metoder för att handskas med 

varandra och omvärlden, det fanns en sammanhållning och ett samförstående bland de nordiska 

länderna. Oavsett vilken sida de olika länderna stod på i kalla kriget verkar den största prioriteten bland 

de nordiska länderna, i alla fall baserat på Norges och Sveriges situationer och förhållande med 

varandra, vara att säkra Nordens neutralitet och att stötta varandra genom exempelvis försök att skapa ett 

mer sammanbundet nordiskt samhälle eller genom att agera som en större enhet i internationella affärer. 

Migration är ett intressant ämne att undersöka, speciellt i modern tid. Den tid vi lever i idag är präglad 

av den flyktingkris som hade sin start år 2015. Flyktingar från inbördeskriget i Syrien och ekonomiska 

migranter från Afrika och Mellanöstern började under detta år att förflytta sig i massor till Europa med 

början 2015, och många länder i Europa hade svårt att hantera det stora inflödet av invandrare. 

Flyktingkrisen har skapat ett ökat intresse för migrationshistoria och forskningen kring den. Vi vet hur 

och varför majoriteten av all migration sker idag, men hur såg det ut historiskt? Vilka var de främsta 

orsakerna till att man migrerade förr i tiden?  Vilka var personerna och på vilket sätt förflyttade de sig? 

Hur blev deras liv i deras nya hemland? Kan man se likheter och skillnader med hur dagens 

migrationsmönster ser ut?  

Hur såg man på de nyanlända arbetskraftsinvandrarna från ”andra sidan staketet,” det vill säga vilka 

åsikter och opinioner hade man historiskt om migranter i Sverige? Var man generellt positivt inställda 

mot arbetskraftsinvandrare eller var synen negativ?  Den fråga som är speciellt relevant för denna studie 

är specifikt hur de svenska myndigheterna såg på arbetskraftsinvandrare, både från andra nordiska länder 

men också även resterande Europa och världen överlag. Studien kommer att fokusera på två 

myndigheter, landsfiskalen och Statens Utlänningskommission, då dessa två är de myndigheter som i 

huvudsak hade till uppgift att kontrollera gränserna och ansvarade för behandlingen av samtliga 

invandrare som kom till landet. Hur behandlade de svenska myndigheterna arbetskraftsinvandrare? Går 

det att se några skillnader i hur olika grupper behandlades, alltså att till exempel en norsk invandrare 

blev bättre bemött av landsfiskalen och Utlänningskommissionen än vad en tysk, rysk eller invandrare 

från annan nationalitet blev. 
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2.2. Nationaliteter vid norska gränsen 

Undersökningen kommer att påbörjas genom att undersöka exakt vilka nationaliteter som passerade den 

norska gränsen vid Charlottenberg mellan åren 1947 – 1964. Det bör noteras att denna undersökning 

främst fokuserar på utomnordiska invandrare, och nordiska invandrare hamnar inte lika mycket i fokus 

genom undersökningen. Det bör också noteras att varje enskild person har bara räknats en gång, dvs. att 

även om en person ansökt om uppehållstillstånd mer än en gång och dyker upp flera gånger i protokollen 

så har endast dennes första uppehållstillstånd tagits med i undersökningen. Detta för att undvika falska, 

uppblåsta siffror. 

Vilka nationaliteter fanns då bland de arbetskraftsinvandrare som passerade den norska gränsen in i 

Sverige under undersökningsperioden? Följande är en tabell som visar upp vilka nationaliteter som 

passerade Charlottenberg under undersökningsperioden, samt exakt hur många personer det var per 

nationalitet. Tabellen är organiserad i bokstavsordning. Notera att ester och letter har slagits ihop till 

”Balter,” och alla nationaliteter där bara en person förekommer har också slagits ihop till en kategori 

benämnd ”Övriga.” I kategorin ”Övriga” ingår belgare, fransmän, greker, indier, indonesier, 

sydafrikaner samt tunisier. Det bör också noteras att samtliga amerikaner i protokollen, förutom en 

person, har exkluderats från tabellen då de i själva verket är svenskar och tyskar med amerikanska 

medborgarskap snarare än personer födda i USA. 

Tabell 1. Utomnordiska nationaliteter som passerat gränsen vid 

Charlottenberg, 1947-1964 

Nationalitet Antal 

Amerikaner 1 

Balter 9 

Britter 4 

Ingermanländare 7 

Jugoslaver 3 

Nederländare 2 

Polacker 8 

Ryssar 13 

Schweizare 2 

Sudettyskar 3 

Tjecker 2 

Tyskar 26 

Ungrare 6 

Österrikare 7 

Övriga 7 

Totalt 100 

Källa: Landsfiskalen Charlottenberg, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, volym 3-4 1947-1964 

Tabellen detaljerar endast utomnordiska invandrare, men låt oss börja med att undersöka de nordiska 

arbetskraftsinvandrarna, då de är överlägset flest till antal. Exakta siffror för antalet nordiska invandrare 

har inte räknats, men totalt uppgår antalet nordiska invandrare i landsfiskalens protokoll under 

undersökningsperioden uppskattningsvis till omkring 400 personer, varav en överväldigande majoritet är 

norrmän. Långt över hälften, om inte till och med mer än tre fjärdedelar, av alla nordiska 

arbetskraftsinvandrare som passerade gränsen är norrmän, en siffra som ligger mellan 300 till 350 

personer.  Den näst största gruppen utgörs av danskar och uppgår till omkring 50 - 100 personer. 
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Finländare förekommer endast ett tjugotal gånger och är den minsta av de tre nordiska grupperna som 

förekommer i protokollen. Även ett fåtal finlandssvenskar finns med, men de är utan tvekan den till 

antalet minsta gruppen bland de nordiska arbetskraftsinvandrarna med endast tre eller fyra personer.  

Efter finländarna tar de nordiska arbetskraftsinvandrarna slut, då invandrare från Island eller några av 

Danmarks autonoma regioner inte syns till överhuvudtaget i protokollen.44
 

Något som är intressant är att ett ganska stort antal ”amerikaner” finns inskrivna i protokollen. Det rör 

sig uppskattningsvis om ett tjugotal ”amerikaner” som passerat den norska gränsen under 

undersökningsperioden. Anledningen till att ordet amerikaner har skrivits inom citationstecken är för att 

dessa amerikaner i själva verket inte är amerikaner. De är svenskar som emigrerat till USA och där fått 

amerikanskt medborgarskap, men som under undersökningsperioden valt att återinvandra till Sverige av 

olika skäl. De står inskrivna som amerikanska medborgare i protokollen då de med all sannolikhet 

förlorade sina svenska medborgarskap när de emigrerade till USA, och var därför tvungna att ansöka om 

uppehållstillstånd när de återvände till Sverige. Det bör noteras att det finns två undantag till regeln om 

att ”alla amerikaner är svenskar.” En man listad som amerikansk medborgare förekommer i 

protokollen.45  Etnicitet och nationalitet är svårt att bestämma genom att bara använda sig av en persons 

namn, men då andra belägg och identifierande information saknas i protokollen är det den mest lämpliga 

metoden i sammanhanget. Även en före detta tysk medborgare vid namn står skriven som amerikansk 

medborgare.46 Detta är dock i ett cirkulärbrev från Statens Utlänningskommission istället för 

landsfiskalens egna protokoll.47 

Det går alltså att konstatera att norrmännen rent antalsmässigt är överlägset störst, då de andra sju 

nordiska invandrargrupperna, återvandrade svenskar medräknade, inte kommer i närheten av 

norrmännens siffror även när de slås ihop. Hur såg då läget ut med de utomnordiska invandrarna? Här 

ska noteras att siffrorna för de utomnordiska invandrarna är mycket mer exakta än siffrorna för de 

nordiska, vilket syns i tabellen. De utomnordiska är mycket, mycket färre till antalet, vilket har gjort det 

mycket lättare att räkna dem exakt istället för att göra en uppskattning. 

”Amerikaner” finns bevisligen i protokollen, då det som tidigare nämnts var ett tjugotal som passerade 

gränsen vid Charlottenberg under undersökningsperioden, men de är knappast den största gruppen till 

antal. Räknar man bort alla återvandrande svenskar som står skrivna som amerikanska medborgare och 

tysken återstår endast en ”äkta” amerikan. En person kan knappast sägas utgöra den största folkgruppen 

bland de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna. Den folkgrupp som är överlägset störst bland de 

utomnordiska invandrarna, som en sorts motsvarighet till de nordiska norrmännen, är tyskarna. Av den 

totala mängden utomnordiska invandrare, som uppgår till 100 personer, utgör tyskarna den största 

andelen med 26 personer. Jämförs detta med de nordiska invandrarna syns omedelbart en enorm 

skillnad: totalt 400 nordiska invandrare varav omkring 300 är norrmän, mot totalt 100 utomnordiska 

invandrare varav 26 är tyskar. Den näst största nationaliteten utgörs av 13 ryssar. Därefter består 

samtliga resterande folkgrupper av mindre än 10 personer per grupp.48  

Efter ryssarna följer rent storleksmässigt de sammanslagna esterna och letterna i form av balter. 

Polackerna hamnar på fjärde plats med åtta personer, och genom att slå ihop de minsta nationaliteterna 

                                                           
44 Landsfiskalens i Charlottenberg distrikt arkiv, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, Volym 3-4 1947-

1964 
45 Malcolm Julius Cady. 
46 Gottfrid Bermann-Fischer. 
47 Landsfiskalen Charlottenberg, Övriga ämnesordnade handlingar, Volym 6: Meddelanden från Statens 

Utlänningskommission 1947-1955 
48 Landsfiskalen Charlottenberg, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, Volym 3-4 1947-1964 
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lyckas de nå en delad femteplats tillsammans med österrikarna och ingermanländarna. Ungrare utgör 

också en någorlunda stor andel av den totala mängden utomnordiska invandrare. Det finns dock en 

ytterligare ”nationalitet” som medvetet utelämnades ur tabellen, då den egentligen inte kan kallas för en 

”nationalitet:” de statslösa. 

De statslösa utgör en grupp människor som av olika anledningar inte tillhör någon stat eller har något 

medborgarskap någonstans. De utgör en stor andel av de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna; totalt 

uppgår de statslösa till 14 personer vilket egentligen gör dem till den näst största gruppen, före ryssarna 

men efter tyskarna. Anledningen till varför de statslösa uteslöts från att ha en egen kategori i tabellen är 

på grund av att samtliga statslösa individer faktiskt har kvar sina nationaliteter och medborgarskap, i alla 

fall i landsfiskalens protokoll. Samtliga sudettyskar står skrivna som ”statslös / sudet” och inte enbart 

”statslös” eller ”sudet,” exempelvis. Det har därför varit mer lämpligt att ”räkna in” de statslösa i redan 

existerande nationaliteter då de trots allt fortfarande verkar ha någon tillhörighet till sina forna nationer, i 

alla fall ur landsfiskalens och Utlänningskommissionens synvinkel. Sudettyskarna utgörs helt av 

statslösa individer, medan en majoritet av ingermanländarna, ett fåtal ryssar och en enstaka tysk också 

räknas som statslösa.49  

                                                           
49 Landsfiskalen Charlottenberg, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, Volym 3-4 1947-1964 
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2.3. Skilda bemötanden av nordiska och utomnordiska arbetsinvandrare 

Det går att konstatera att det finns fundamentala skillnader mellan de nordiska och utomnordiska 

arbetskraftsinvandrarna på flera fronter. De nordiska invandrarnas antal, som tidigare nämnts, är enormt 

mycket större än de utomnordiskas antal, exempelvis. Kulturella skillnader är ytterligare ett exempel, då 

den stora mängd olika nationaliteter, folkgrupper och etniciteter som förekommer bland de 

utomnordiska invandrarna gör att skillnaderna blir stora även inom gruppen, inte bara gentemot de mer 

kulturellt homogena nordiska invandrarna. Finns det då några skillnader i hur de två stora grupperna 

blev bemötta av den lokala polismyndigheten, alltså landsfiskalen i Charlottenberg? Går det att hitta 

skillnader i bemötande även inom grupperna? Blev alla nordiska invandrare förbisläppta utan några 

större bekymmer, eller gällde detta exempelvis endast för norrmän? 

I landsfiskalens protokoll förekommer många östeuropeiska arbetskraftsinvandrare, och grupperas 

ryssar, ingermanländare, balter, polacker och ungrare tillsammans syns det tydligt att samtliga personer 

som tillhör dessa nationaliteter har reserestriktioner i olika utsträckningar. Den lättaste restriktionen 

verkar vara ett förbud mot återresa, vilket innebär att personen i fråga ej får återvända till Sverige när 

deras uppehållstillstånd tagit slut. Samtliga östeuropeiska invandrare har återreseförbud, men 

restriktionerna börjar variera efter detta. En märkvärd andel av dessa östeuropeiska invandrare är 

förbjudna mot att resa hur de vill inom riket, men graden på detta förbud varierar. Vissa är endast 

förbjudna att vistas i landets storstäder, dvs. Stockholm, Malmö och Göteborg, medan andras 

uppehållstillstånd är så pass begränsade att de inte får lämna Värmland överhuvudtaget. En estländsk 

medborgare var exempelvis förbjuden från att vistas i ”Stockholms stad, Lidingö stad, Solna stad, 

Sundbybergs stad, Danderyds, Nacka eller Spånga landsfiskalsdistrikt i Stockholms län samt ej heller 

inom Göteborg eller Malmö.” Esten i fråga hade även återreseförbud, precis som alla andra 

östeuropeiska arbetskraftsinvandrare i protokollen.50 

Östeuropeiska invandrare är även mer detaljerat och utförligt dokumenterade än exempelvis nordiska 

arbetskraftsinvandrare. En överväldigande majoritet av invandrarna, både nordiska och utomnordiska, 

har bara ett protokoll att gå efter där mycket mer än namn, födelsedatum, nationalitet och längd på 

uppehållstillstånd inte står, men östeuropeernas fall är lite annorlunda. Dessa invandrare förekommer 

inte bara i de ”grundläggande” protokollen som finns i materialet, men det tillkommer även andra mer 

detaljerade dokument i många fall. En av polackerna har exempelvis, förutom sitt vanliga protokoll från 

landsfiskalen, ett mer utförligt protokoll från Statens Utlänningskommission som detaljerat förklarar 

hans uppehållstillstånds exakta villkor och även saker som rätten till ransoneringskort och dylikt.51 Han 

har även ett resebevis som ger honom tillstånd att avresa till Treskog för att där antaga arbete som 

skogshuggare hos HK 470 Trehörningen.52     

Östeuropéer var dock inte de enda som kom att bli stämplade med reserestriktioner, även fast de är den 

enda gruppen där samtliga personer från alla nationaliteter har någon form av reserestriktion. Många 

invandrare med andra nationaliteter har också reserestriktioner av något slag och vissa har också mer 

utförliga dokument än bara landsfiskalens protokoll. Vilka som har och inte har reserestriktioner är dock 

betydligt mer sporadiskt och varierande hos resten av de utomnordiska invandrarna än hos just 

östeuropeerna. Exempelvis har endast ett fåtal av de tyska invandrarna reserestriktioner, inte alla. De 

tyskar som har mer utförliga dokument har inte heller lika många som exempelvis den enskilde polacken 

som har ett resebevis. Majoriteten av dessa dokument är helt enkelt mer detaljerade versioner av 

                                                           
50 Landsfiskalen Charlottenberg, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, Volym 3-4 1947-1964 
51 Sylwester Kurp. 
52 Landsfiskalen Charlottenberg, Protokoll angående utlänningar och avvisade personer, Volym 3-4 1947-1964 
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landsfiskalens protokoll där exempelvis beslut om ransoneringskort ingår, dessa utgivna av Statens 

Utlänningskommission.53 

Detta gäller även alla andra icke-östeuropeiska nationaliteter, inte bara tyskar. Av de sju österrikare som 

funnits med i protokollen är det ingen som har någon form av reserestriktion överhuvudtaget. Graden av 

reserestriktionerna varierar och det finns ingen nationalitet där samtliga personer har reserestriktioner 

förutom de östeuropeiska, i varje fall inte bland de antalsmässigt större nationaliteterna. Läget ser något 

annorlunda ut bland de till antalet mindre nationaliteterna. 

Då brittiska medborgare utgör den största andelen av de mindre nationaliteterna får de komma först. 

Situationen här liknar den österrikiska: av de totalt fyra britter som funnits med i protokollen är det 

ingen som har någon form av reserestriktion. Hos jugoslaverna och sudettyskarna, de två näst största 

grupperna, syns mer variation. Endast en av de tre jugoslaviska medborgarna har en reserestriktion i 

form av förbud mot återresa till Sverige, men samtliga sudettyskar har restriktioner av en grövre natur. 

Alla tre sudettyskar har förbud mot återresa, men också förbud mot att vistas i Stockholm, Göteborg och 

Malmö. Nederländare, schweizare och tjecker utgörs av två personer vardera och variationen i 

restriktioner mellan dem är stor. Hos nederländarna finns ett av de enda exemplen av någon som helt och 

hållet nekats både uppehållstillstånd och arbetstillstånd av alla protokoll i hela undersökningen. Den 

andra nederländaren har dock inga restriktioner, och det syns heller inga restriktioner hos någon av de 

båda schweizarna. De två tjeckiska medborgarna, däremot, har uppehållstillstånd stämplade med förbud 

mot återresa. Bland de nationaliteter där endast en person förekommer i protokollen råder det störst 

variation, i alla fall nationaliteterna emellan. Amerikanen har inga restriktioner överhuvudtaget, och 

likaså belgaren. Fransmannen och greken hade inte heller någon form av restriktion i sina 

uppehållstillstånd. Indiern hade återreseförbud medan indonesiern, även fast han inte hade några 

reserestriktioner, inte fick möjligheten att förlänga sitt arbetstillstånd. Sydafrikanskan som nämndes 

tidigare hade förbud mot återresa till Sverige, medan tunisiern inte hade några restriktioner vare sig på 

sitt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.  

Av de statslösa syns det att samtliga har någon form av reserestriktion, då de nästan uteslutande tillhör 

någon av de östeuropeiska nationaliteterna eller är sudettyskar, folkgrupper där alla individer fått sin 

rörelsefrihet begränsad på olika vis i protokollen. Detta gäller även för den ensamma statslöse tysken.54 

Av de totalt 100 utomnordiska arbetskraftsinvandrarna som passerade den norska gränsen vid 

Charlottenberg mellan åren 1947 – 1964, är det en majoritet som har någon form av reserestriktion, 

blivit nekade uppehållstillstånd eller nekad förlängning av arbetstillstånd. Totalt handlar det om en siffra 

på 59 personer som landsfiskalen i Charlottenberg samt Statens Utlänningskommission, av olika skäl, 

valt att begränsa rörelsefriheten för eller helt och hållet neka dem tillträde till landet. 

Hos de nordiska arbetskraftsinvandrarna ser situationen om reserestriktioner och dylikt helt annorlunda 

ut. Istället för att en majoritet av den totala mängd invandrare har någon form av reserestriktion, som 

läget är med de utomnordiska invandrarna, är det helt tvärt om hos de nordiska arbetskraftsinvandrarna. 

Den överväldigande majoriteten har inga restriktioner överhuvudtaget, och bland norrmännen, finnarna 

och danskarna finns inga exempel på någon som ens är förbjuden mot att återresa till Sverige efter deras 

uppehållstillstånd är slut. Undantaget ligger hos finlandssvenskarna, där det råder lite variation i 

restriktionerna. I protokollen förekommer enbart ett fåtal finlandssvenskar, och av dessa är det en person 

som har reserestriktion av ganska grov natur. Det rör sig om en kvinna som nekats återresa och 

förbjudits från att vistas i ”Stockholms stad, Solna stad, Sundbybergs stad, Lidingö stad, Danderyds, 
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Nacka, Tumba eller Spånga landsfiskalsdistrikt i Stockholms län.” Detta är näst intill samma villkor som 

den tidigare nämnda esten hade, men denna kvinna var inte riktigt lika begränsad då hon fortfarande 

hade tillåtelse att vistas i Göteborg och Malmö till skillnad från esten.55 

Danskar och norrmän verkar inte heller behöva visa upp pass eller andra former av dokument i lika stor 

utsträckning som utomnordiska invandrare. En majoritet av de handlingar i materialet som berör 

ansökan eller förlängning av pass berör utomnordiska individer, främst tyskar. Det syns även en del 

finnar i dessa handlingar. Norrmän, finnar och danskar utgör också den överväldigande majoriteten av 

de som blivit upptagna som svenska medborgare av Statens Utlänningskommission. Det finns tyvärr inte 

många dokument om just upptagning till svensk medborgare bland materialet, men av de få som finns så 

är det nästan uteslutande norrmän, danskar och finnar som förekommer. Även en enstaka tysk och en 

återinvandrande svensk från USA finns med i dessa dokument. Det ska dock sägas att även om de 

nordiska arbetskraftsinvandrarna är flest till antalet och verkar vara mindre hårt kontrollerade av den 

svenska staten betyder inte detta att allt är frid och fröjd för dem. 

Då de nordiska invandrarna nästan uteslutande är de som upptagits till svenska medborgare innebär detta 

också att det finns exempel på individer som fått avslag när de ansökt om medborgarskap. De två 

exemplen som förekommer i materialet är det norska paret Kåre och Kristine Elbjörg Kristiansen, som 

den 3 december 1954 nekades att bliva upptagna till svenska medborgare genom kungligt beslut.56 Det 

bör också noteras att i de cirkulärbrev angående utvisnings- och eller förpassningsbeslut som skickats till 

landsfiskalen i Charlottenberg av Statens Utlänningskommission utgörs en extremt stor majoritet av 

nordiska arbetskraftsinvandrare, speciellt norrmän och danskar. Av de 127 personer som totalt står 

inskrivna i dessa cirkulärbrev är det endast 26 som har utomnordiskt ursprung. En majoritet av dessa 

utomnordiska individer är polacker och tyskar. Resten utgörs helt och hållet av danskar, norrmän och 

finnar.57  
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2.4. Varför bemöttes utomnordiska och nordiska invandrare på olika vis? 

Utomnordiska invandrare hade det alltså svårare både att ta sig in i Sverige men också när de väl 

passerat gränsen än vad nordiska invandrare hade. De nordiska arbetskraftsinvandrarna, med endast 

några få undantag, kunde i princip passera gränsen hur och när de ville utan några större bekymmer, 

medan de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna var tvungna att genomgå långa processer och blev oftast 

stämplade med någon form av reserestriktion och förbjöds att återvända till Sverige efter deras 

uppehållstillstånd var slut, eller blev i ett exempel helt och hållet nekade uppehållstillstånd. Varför 

gjorde myndigheterna som de gjorde? Av vilka skäl var landsfiskalen i Charlottenberg så mycket mer 

restriktiva i sitt agerande mot utomnordiska invandrare i jämförelse med de från nordiska länder? Varför 

bemöttes utomnordiska och nordiska invandrare på olika vis? 

Ett svar kan ligga hos den nordiska passunionen som kort nämns i Lammers artikel Introduction: The 

Nordic Countries and the German Question.58  Den nordiska passunionen tillät från och med den 1 juli 

1954 norska, danska, svenska och finska medborgare att fritt vistas i andra nordiska länder utan att 

behöva visa upp pass eller någon annan form av resedokumentation. Islänningar anslöts till avtalet 

1955.59 Ser man till de dokument och meddelanden som skickats från Statens Utlänningskommission till 

landsfiskalen i Charlottenberg syns möjliga spår av detta. I materialet finns inga meddelanden från 

Utlänningskommissionen som skickats efter att passunionen verkställts, men ett dokument sticker ut. 

Det är ett meddelande som skickats från kontrollbyrån vid Statens Utlänningskommission till 

passkontrollerna samt vissa polismyndigheter den 14 februari 1952. Meddelandet lyder: 

”För kännedom får följande meddelas. 

Innehavare af Förenta Nationernas laissez-passer skall vid inresa i landet inneha visering, därest han icke genom 

företeende av hemlandspass styrker, att han är medborgare i land, med vilket Sverige träffat överenskommelse om 

upphävande av viseringsskyldigheten. Då hemlandspass medföres, skall inrese- respektive utresestämpeln alltid 

anbringas i detta. 

I de fall innehavare av förutnämnda laissez-passer ankommer till landet utan visering må polismyndighet bevilja 

nödfallsvisering utan förfrågan hos kommissionen.”60 

Förenta Nationernas laissez-passer är en diplomatisk resehandling utgiven av FN efter villkoren av 

artikel VII i 1946 års Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations. Laissez-passer 

är en giltig resehandling som kan användas som ett nationellt pass, och ges ut till bland annat tjänstemän 

inom FN, Internationella arbetsorganisationen, Världshälsoorganisationen och Världsbanken.61 Det är 

osannolikt att någon av de invandrarna som passerade gränsen vid Charlottenberg under 

undersökningsperioden innehade ett laissez-passer, då majoriteten av dem kom till Sverige för att arbeta 

i fabriker eller annan industri, exempelvis Eda glasbruk under sent 1940-tal och tidigt 50-tal. 

Möjligheten finns naturligtvis, och det finns ett par individer i materialet vars inresa till Sverige inte har 

något specificerat syfte, men chansen verkar låg att någon faktiskt var en FN-tjänsteman. Meddelandet 

nämner däremot att Sverige har ”träffat överenskommelse om upphävande av viseringsskyldigheten” 

med ett ospecifierat antal länder. Detta meddelande skickades dock före något känt avtal om passfrihet 

eller befrielse från viseringsskyldighet hade verkställts i Sverige: avtalet om passfrihet mellan Sverige, 

Norge, Danmark och Finland trädde inte i kraft förrän den 14 juli 1952, fem månader efter att 
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Utlänningskommissionens meddelande skickats. Själva passunionen infördes först den 1 juli 1954. Vilka 

överenskommelser som Utlänningskommissionens meddelande hänvisar till är därför osäkert. Det skulle 

möjligen kunna röra sig om att man inom Utlänningskommissionen ville preliminärt förbereda sig inför 

passfrihetsavtalet 1952, då förhandlingarna troligen pågick eller rentav var färdiga långt innan avtalet 

faktiskt skrevs under och trädde i kraft och myndigheterna troligen hade kännedom om detta.  

Oavsett dessa oklarheter och trots fokuset på FN:s tjänstemän ger kommissionens meddelande intrycket 

att det är högst troligt att både 1952 års passfrihetsavtal och den senare nordiska passunionen hade stor 

inverkan på hur landsfiskalen i Charlottenberg, och även resterande gränskontrollanta myndigheter i 

landet, agerade när det gällde nordiska invandrare. Som nämnts tidigare hade nordiska 

arbetskraftsinvandrare, till skillnad från utomnordiska individer,  mycket större frihet och behandlades 

på ett mindre strängt sätt vid gränsen. Det framgår av undersökningens tidigare frågeställningar att de 

nordiska invandrarna verkar ha fått vistas vart de ville inom Sverige, samt att de hade lättare att få 

svenskt medborgarskap och en rad andra fördelar i jämförelse med utomnordiska invandrare. Dock var 

de nordiska invandrarna inte heller helt befriade från den svenska statens försök att utöva social kontroll 

över de individer som invandrade till Sverige. 

Låt oss återgå till Controlling the Untrustworthy, där Burch skriver om de åtgärder som de svenska 

myndigheterna tog för att kunna mer effektivt kontrollera och spåra de invandrare som kom till landet på 

grund av det kalla krigets spänningar. Undersökningens resultat visar att hennes forskning stämmer in 

mycket bra, inte bara på de östeuropeiska invandrarna som Burch väljer att lägga fokus på, men också på 

en större majoritet av alla utomnordiska arbetskraftsinvandrare som anlände i Sverige under 

undersökningsperioden. Burch tar, som tidigare nämnts, till exempel upp de geografiska restriktioner 

som placerades på utomnordiska invandrare av Utlänningskommissionen och gränskontrollanterna i 

syfte att kunna spåra människor och därmed utöva social kontroll över dem. 62 Undersökningen har visat 

att det i princip endast var utomnordiska invandrare som råkade ut för dessa hårda kontrollåtgärder, med 

ytterst få undantag, men detta betyder som sagt inte att de nordiska arbetskraftsinvandrarna kom undan 

helt utan att falla offer för den svenska statens kontrollbehov. 

I ett meddelande från Statens Utlänningskommission skickat till samtliga polismyndigheter i landet den 

9 februari 1953 nämner kommissionen en föreskrift som ger polismyndigheterna skyldigheten att 

överlämna så kallade avflyttningsanmälningar från danskar och norrmän till kommissionen. 

Avflyttninganmälningarna är helt enkelt blanketter där utlänningen i fråga upplyser myndigheterna om 

att de kommer att flytta ut ur Sverige. Meddelandet nämner att genom ett antal paragrafer och lagar har 

kommissionen beslutat att även finska invandrare ska lämna dessa avflyttningsanmälningar till 

polismyndigheterna, samt att dessa sedan ska skickas till kommissionen precis som danskarnas och 

norrmännens anmälningar. Särskilt intressant i meddelandet är följande citat: 

”Enär danska och norska medborgare äro befriade från skyldigheten att ’om sig lämna uppgift å numrerad blankett’ 

(utresekort) vid utresa ur riket, ha avflyttningsanmälningarna blivit ett viktigt hjälpmedel för kommissionen vid 

utövandet av utlänningskontroll rörande danskar och norrmän.”63 

Detta är bevis på att även fast den svenska statens fokus låg på att främst försöka kontrollera de 

utomnordiska arbetskraftsinvandrarna med olika medel var de nordiska invandrarna inte befriade från att 

kontrolleras. Även fast de nordiska länderna hade goda relationer och tämligen bra sammanhållning 

under perioden ville den svenska staten ändå hålla invandrare från andra nordiska länder under uppsyn 
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och även utöva ”utlänningskontroll” över dem. De verkar dock inte ha varit lika hårt kontrollerade som 

invandrare från resten av Europa eller världen överlag. Ett liknande meddelande från 1951 styrker detta 

ytterligare. Redan två år innan meddelandet från den 9 februari 1953 ville Utlänningskommissionen 

upplysa polismyndigheterna om vikten av att norrmän och danskar lämnade avflyttningsanmälningar 

samt att de överlämnades till kommissionen. Detta meddelande nämner också att hotell och pensionat, 

enligt en av Kungl. Maj:ts kungörelser den 19 januari 1951, blivit skyldiga att överlämna 

avflyttningsanmälningar för utlänningar som är bosatta i deras lokaler. Finnar nämns inte i detta 

meddelande, då skyldigheten att lämna avflyttningsanmälningar inte verkar ha gällt för dem förrän 

1953.64 Utöver dessa tre meddelanden finns inga fler dokument i materialet som kan ge en bild av varför 

landsfiskalen och utlänningskommissionen agerade som de gjorde och ej heller varför nordiska och 

utomnordiska arbetskraftsinvandrare behandlades på olika vis. 
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2.5. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är det tydligt att de nordiska invandrarna är överlägset fler än de utomnordiska, då 

ungefär 400 av den totala mängd invandrare som passerade den norska gränsen vid Charlottenberg 

mellan 1947 och 1964 har nordiskt ursprung. Majoriteten av dessa är norrmän, som är den största 

gruppen med 300 personer, följda av danskar, finländare, återinvandrande svenskar från USA och till 

sist finlandssvenskar. Islänningar förekommer ej i protokollen. De utomnordiska arbetsinvandrarna utgör 

en mycket mindre andel av den totala mängd invandrare i undersökningen, men de har betydligt större 

variation än de nordiska arbetskraftsinvandrarna. Bland de totalt 100 utomnordiska 

arbetskraftsinvandrarna förekommer tyskar, ryssar, polacker, österrikare, ingermanländare, ungrare, 

ester, letter, britter, jugoslaver, sudettyskar, schweizare, tjecker, amerikaner, samt enstaka fall av 

belgare, fransmän, greker, indier, indonesier, sydafrikaner och tunisier. Även statslösa individer 

förekommer bland de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna, men de verkar ha bedömts som att både ha 

tillhörighet till sina länder och vara statslösa samtidigt av landsfiskalen och Utlänningskommissionen. 

Det går att konstatera att de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna upplevde mycket strängare 

behandling i form av bland annat reserestriktioner och krav på pass. De individer som blev hårdast 

kontrollerade av landsfiskalen och Statens Utlänningskommission var i huvudsak personer från 

östeuropeiska och baltiska stater, samt även en större del av de som invandrat från länder utanför Europa 

och statslösa individer. Restriktionerna som gavs ut av myndigheterna varierade från att endast vara ett 

förbud mot att återvända till Sverige efter att ens uppehållstillstånd var slut, till att vara helt förbjuden 

från att vistas i vissa orter eller i vissa fall lämna Värmland överhuvudtaget. De nordiska 

arbetskraftsinvandrarna, dvs. norrmän och danskar och även finnar samt återinvandrande svenskar från 

USA i mindre utsträckning, blev inte alls lika hårt kontrollerade av de lokala myndigheterna. De 

behövde inte visa pass eller andra dokument, med undantag för vissa finnar, och de utgör den 

överväldigande majoriteten av de som upptagits som svenska medborgare. Det är endast ett fåtal som har 

någon form av reserestriktion, till skillnad från de utomnordiska invandrarna där majoriteten har 

begränsad rörelsefrihet. Å andra sidan utgör nordiska arbetskraftsinvandrare också en stor majoritet av 

de som utvisats eller förpassats från Sverige, och två norrmän är de enda exemplen på individer som 

nekats svenskt medborgarskap i materialet.  

När det gäller landsfiskalens anledningar till varför nordiska och utomnordiska invandrare bemöttes på 

olika sätt är det tydligt att landsfiskalen i Charlottenberg främst agerade på direktiv från Statens 

Utlänningskommission när det gällde hur invandrare, både de från nordiska länder och de från icke-

nordiska länder, skulle behandlas. Det material som använts i undersökningen lägger dock stort fokus på 

nordiska invandrare, och en bild av varför utomnordiska invandrare blev hårdare bemötta än nordiska 

invandrare har inte riktigt kunnat skapas. Tre meddelanden från Utlänningskommissionen detaljerar hur 

polismyndigheter och gränskontrollanter runt om i landet ska agera främst när det gäller nordiska 

invandrare då ett av de tre meddelandena handlar om innehavare av Förenta Nationernas laissez-passer 

från länder med vilka Sverige har avtal om befrielse från viseringsskyldighet, dvs. nordiska länder, och 

de andra två handlar om att polismyndigheterna har skyldighet att skicka vidare avflyttningsanmälningar 

från norrmän, danskar och finnar till Utlänningskommissionen i kontrollsyfte. Dessa meddelanden går 

att koppla till avtalen om passfrihet och den senare nordiska passunionen som Sverige slöt med 

Danmark, Norge, Finland och senare Island och Färöarna under den första halvan av 1950-talet.  
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3. Analys och Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att genom en fallstudie undersöka den lokala polisiära myndighetens syn på 

utomnordiska arbetskraftsinvandrare mellan åren 1947 – 1964. Undersökningen utgick ifrån 

Charlottenberg som fall, och genom att undersöka protokoll och cirkulärbrev från landsfiskalen i 

distriktet var målet att jämföra skillnader i behandlingen av nordiska och utomnordiska invandrare, samt 

se hur dessa skillnader såg ut och varför dessa skillnader fanns.  Detta stycke om analys och diskussion 

kommer därav att fokusera på de utomnordiska invandrarna snarare än de nordiska, då uppsatsens syfte i 

första hand var att undersöka just dessa utomnordiska individer. 

Syftet och frågeställningarna har till största delen blivit besvarade på ett tillfredsställigt sätt av 

undersökningens resultat. Resultatet visar en tydlig bild av vilka nationaliteter som passerade den norska 

gränsen vid Charlottenberg mellan 1947 till 1964 samt hur många personer det var i fråga, dock med 

mer exakta siffror för utomnordiska arbetskraftsinvandrare än för nordiska. Resultatet visar även hur 

landsfiskalens och Utlänningskommissionens bemötande skiljer sig mellan de olika invandrargrupperna, 

då de utomnordiska arbetskraftsinvandrarna överlag har strängare restriktioner och krav på bland annat 

resehandlingar än vad den överväldigande majoriteten av nordiska invandrare har. Frågan om exakt 

varför dessa skillnader fanns och varför landsfiskalen och kommissionen agerade som de gjorde  har 

dock varit svårare att hitta ett ordentligt svar till, i alla fall utifrån undersökningsmaterialet. Genom 

följande analys och diskussion kommer en tydligare bild av anledningarna bakom landsfiskalens och 

utlänningskommissionens agerande förhoppningsvis kunna skapas. 

Min hypotes att utomnordiska arbetskraftsinvandrare behandlades på betydligt andra villkor än nordiska 

arbetskraftsinvandrare stämde väl in på undersökningens resultat. Det framgår tydligt i 

undersökningsmaterialet att olika grupper av invandrare behandlades på olika sätt av landsfiskalen och 

Utlänningskommissionen. I Controlling the Untrustworthy lägger Burch fokus på flyktingar och 

invandrare från östra Europa, dock främst från Sovjetunionen, och menar att den svenska staten och 

därav Statens Utlänningskommission var speciellt restriktiva mot dessa människor i syfte att utöva social 

kontroll över dem. Deras uppehållstillstånd hade geografiska restriktioner som hindrade dem från att 

vistas i vissa delar av riket så att Utlänningskommissionen lättare kunde spåra deras rörelser, till 

exempel.65 

Något som jag finner intressant i resultater är den stora mängd tyska invandrare som förekommer i 

protokollen. Anledningen till att just tyskar är den dominanta gruppen bland de utomnordiska 

arbetskraftsinvandrarna skulle kunna ligga i Schleswig-Holsteinaktionen, som Johan Svanberg tar upp i 

Migrationens kontraster. Schleswig-Holsteinaktionen var ju trots allt ett arbetsavtal mellan Västtyskland 

och Sverige, vilket gör det troligt att en majoritet av de tyskar som reste till Sverige under 

undersökningsperioden gjorde detta på grund av just det ovannämnda avtalet. Detta stämmer även 

åldersmässigt, då endast ungdomar mellan 16 – 25 år inkluderades i avtalet, och många av tyskarna i 

landsfiskalens protokoll är i denna ålder. Det finns naturligtvis också undantag, då en stor andel också är 

äldre än detta.66 

Det inte är många bland de invandrare med västerländskt ursprung som har reserestriktioner eller dylikt. 

Med ”västerländskt ursprung” syftar jag främst på Västeuropa och Nordamerika, då nationaliteter från 

dessa områden förekommer i undersökningen. Amerikanen, fransmannen, belgaren, alla fyra britter, en 

av de två nederländarna, båda schweizarna och en överväldigande majoritet av alla tyskar som 

                                                           
65 Burch, C.N., 2013, s. 213 
66 Svanberg, J., 2016, s. 13 

 



29 
 

förekommer i materialet har inga reserestriktioner överhuvudtaget.  Det finns naturligtvis undantag; den 

ena nederländaren är den enda personen i hela det samlade materialet som totalt nekats 

uppehållstillstånd, exempelvis. Det verkar som att de svenska myndigheterna inte kände något större 

behov att utöva social kontroll över västerländska invandrare till skillnad från invandrare från östra 

Europa eller personer med utomeuropeiskt ursprung. Detta liknar situationen med de nordiska 

arbetskraftsinvandrarna, men det är tydligt att myndigheterna ändå var strängare mot utomnordiska 

västerländska invandrare än mot personer från Norden. 

Ytterligare ett intressant exempel på undantag hittas hos den lilla skara finlandssvenska personer som 

finns med i undersökningsmaterialet. Det har etablerats att samtliga nordiska nationaliteter, bortsett från 

islänningar och personer från Danmarks autonoma regioner då de inte förekommer i materialet, fick 

mycket mer utrymme att röra sig och var inte på långa vägar lika hårt kontrollerade som de 

utomnordiska invandrarna. Samma sak kan dock inte sägas för finlandssvenskar, då de utgör de enda 

exemplen på medborgare i nordiska länder som har några former av reserestriktioner i sina 

uppehållstillstånd. Varför utsattes just finlandssvenskar för hårdare kontroll än resten av de nordiska 

medborgarna? Finnar var ju inte utsatta för denna stränga behandling, så varför finlandssvenskar? Varför 

verkar det som om de behandlades som om de vore utomnordiska snarare än nordiska eller västerländska 

överlag? Materialet ger inget riktigt ordentligt svar på detta. Det finns dock bara ett tydligt exempel i 

materialet på en finlandssvensk som fått en reserestriktion, och det är då fullt möjligt att denne person 

som sagt bara är ett undantag. 

Anledningen till att västerländska invandrare, speciellt nordiska, behandlades bättre än de från östra eller 

södra Europa och även invandrare med utomeuropeiskt ursprung kan ligga i den globala stämning som 

skapades som ett resultat av kalla kriget. Det går troligen att hitta svar på samtliga frågeställningar, och 

därav bygga vidare på det något ofullständiga svar som undersökningsmaterialet gav på frågeställning 

tre, genom att undersöka just kalla kriget och hur det påverkade Sveriges agerande under tidsperioden. 

Sverige, och Norden överlag, var i en känslig situation under kalla kriget. I Brödrafolkens väl skriver 

Petersson om hur Sverige var tvunget att balansera sina relationer med både NATO och Sovjetunionen 

för att undvika krav om flygbaser från USA samt aggression från Sovjetunionen. Sverige ville till varje 

pris fortsätta med sin neutralitetspolitik och se till att landets neutralitet var respekterat av stormakterna i 

världen, samt att man ville behålla Skandinavien som en sorts neutral buffertzon mellan de två 

maktblocken Väst och Öst. Samtidigt började man närma sig västmakterna mer och mer under kalla 

krigets gång och integrerades så småningom i västmakternas försvars- och säkerhetsnätverk, dock utan 

att gå med i NATO.67 Man var också, som Burch skriver, precis som resten av västvärlden livrädda för 

kommunismen, och då kalla kriget främst var ett ideologiskt krig som utkämpades främst genom 

proxykrig och spioneri hade detta troligen en enorm inverkan på hur den svenska regeringen valde att 

föra sin utrikespolitik och därav sin flykting- och migrationspolitik.68 Denna rädsla för kommunismen, 

eller snarare kommunistiska spioner och dylikt, kan vara en av de främsta anledningningarna bakom 

landsfiskalen i Charlottenbergs och Utlänningskommissionens agerande när det gäller de utomnordiska, 

icke-västerländska arbetskraftsinvandrarna.  

Det framgår av undersökningen att det är östeuropeiska invandrare som främst drabbats av de hårdaste 

restriktionerna och krav på resehandlingar från de svenska myndigheterna, och det var trots allt till stor 

del östeuropeiska länder som utgjorde den ”röda faran” som kommunistländerna sågs som under kalla 

kriget. Detta skulle också kunna förklara varför ett fåtal tyskar blev stämplade med reserestriktioner men 

                                                           
67 Petersson, M., 2003, s. 292-293 
68 Burch, C.N., 2013, s. 210 



30 
 

inte alla. Då Tyskland var delat i två länder, det NATO-allierade Västtyskland och det kommunistiska 

Östtyskland, är det högst troligt att dessa få individer har sitt ursprung i Östtyskland och inte 

Västtyskland. Detta innebär alltså att en överväldigande majoritet av de tyska arbetskraftsinvandrare 

som förekommer i materialet kommer från Västtyskland, då majoriteten inte har någon form av 

reserestriktion överhuvudtaget. 

Det är fullt möjligt att det är den ökade samarbetsviljan med västmakter som USA som ligger bakom 

faktumet att de västerländska utomnordiska invandrarna inte möttes med lika stränga krav eller hård 

kontroll som de resterande utomnordiska invandrarna. Regeringen kan ha resonerat att man inte behövde 

bevaka dessa individer lika hårt då de trots allt hade ursprung i länder som man hade någorlunda nära 

och vänliga relationer med. De slapp dock inte undan en viss nivå av social kontroll, precis som ej heller 

de nordiska invandrarna helt slapp undan. De var fortfarande utsatta för reserestriktioner och i vissa fall 

krav på resehandlingar, och det är som nämnts tidigare en nederländare som är den enda exemplet på en 

person som helt nekats inträde i landet, men det verkar inte alls ha varit på samma nivå som de 

restriktioner som östeuropeiska eller utomeuropeiska invandrare blev utsatta för. 

Något som jag anser är intressant vad det gäller just nordiska invandrare är att, trots att de fick ”snällare” 

behandling än utomnordiska invandrare, de utgör den överlägset största majoriteten av personer som i 

Utlänningskommissionens cirkulärbrev om avvisade eller förpassade personer blivit utvisade från 

landet.69 Då norrmän och danskar är de två överlägset största folkgrupperna i hela undersökningen med 

cirka 350 personer sammanlagt kan det ses som naturligt att då de är flest till antalet kommer de också 

utgöra majoriteten av de som utvisats eller förpassats ur landet. Frågan väcks ändå: varför? 

Utomnordiska invandrare förekommer inte alls lika mycket i cirkulären som danskar och norrmän gör. 

Det skiljer visserligen ungefär 300 personer mellan det totala antalet nordiska invandrare och det totala 

antalet utomnordiska invandrare, men skillnaden i cirkulärbreven är ändå märkvärt stor. Finns det någon 

speciell anledning bakom att det är så många danskar och norrmän som utvisas, eller är det enbart på 

grund av deras stora antal i resten av undersökningen som de dominerar även i cirkulärbreven?  

Av ytterligare intresse är de tjugotalet ”amerikaner” som förekommer i protokollen. En överväldigande 

majoritet av dessa har svenska namn, och även en tysk förekommer i denna grupp. Är dessa personer 

svenskar som en gång emigrerat till USA och bott där tillräckligt länge för att få medborgarskap, men nu 

valt att återinvandra till Sverige? Endast en person med ett amerikanskt namn förekommer i protokollen: 

Malcolm Julius Cady. Av namnet är det troligt att han faktiskt är en amerikan och inte endast en svensk 

med amerikanskt medborgarskap. Det finns naturligtvis en möjlighet att han också är svensk och har 

hunnit byta sitt namn innan han återvände till Sverige, men av namnet att döma är sannolikheten hög att 

så inte är fallet. Tysken Gotthard-Fischer är också ett mycket intressant fall i denna grupp, då han är en 

före detta statslös tysk som fått amerikanskt medborgarskap och sedan invandrat till Sverige. Vilka 

orsaker ligger bakom denna långa resa? Varför var Gotthard-Fischer statslös från första början, varför 

valde han att emigrera till just USA? Varför valde han sedan att återvända till Europa och ta sig till just 

Sverige?   
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3.1. Avslutning 

Slutsatserna som kan dras av undersökningen är att det framgår tydligt att trots att majoriteten av de 

arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige mellan 1947 till 1964 var norrmän, finnar och danskar, så 

fanns det ändå en större minoritet av utomnordiska invandrare, främst tyskar, som också passerade 

gränsen vid Charlottenberg för att arbeta i Sverige. Nationaliteter från hela Europa, norr och söder, öst 

och väst, begav sig till Sverige i jakt på arbete, och även personer med utomeuropeiskt ursprung 

passerade gränsen, exempelvis indier, indonesier, amerikaner och sydafrikaner. Till och med ett fåtal 

svenskar som återinvandrat från USA finns med i undersökningen. Det är även tydligt att de svenska 

myndigheterna hade stort intresse och även ett behov av att försöka utöva social kontroll, eller 

”utlänningskontroll” som Utlänningskommissionen själva kallar det, på dessa invandrare, nordiska såväl 

som utomnordiska. Reserestriktioner, exempelvis förbud att återresa till Sverige, var den vanligaste 

formen av kontroll som kommissionen utövade, men krav på specifika resehandlingar och avslag av 

uppehållstillstånd var också vanliga metoder. Östeuropeiska personer från kommunistiska länder 

drabbades värst av alla, medan individer från centrala och södra Europa samt utomeuropeiska personer 

hade mer variation i ”kontrollnivån.” Personer från västra Europa, USA och Norden kom i näst intill 

samtliga fall undan med endast minimal kontroll från kommissionen. 

Av undersökningsmaterialet har det inte riktigt framgått varför landsfiskalen och 

utlänningskommissionen agerade som de gjorde, i alla fall inte när det gäller utomnordiska 

arbetskraftsinvandrare, men genom se på resultatet genom ett kalla kriget-perspektiv går det att se att 

Sveriges agerande i frågan går att spåra främst till landets, och även övriga västvärldens, rädsla för 

kommunism och kommunistiska spioner. Sverige var under kalla kriget något vänligt inställda till den 

västerländska sidan i konflikten, och även fast man höll sig neutrala syns detta ändå i hur de 

östeuropeiska invandrarna i materialet behandlas i jämförelse med västerländska och nordiska 

arbetskraftsinvandrare. Den hårda kontroll som Sverige utövade på samtliga östeuropeiska invandrare, 

inklusive exempelvis östtyskar, var med all sannolikhet en åtgärd för att försöka hindra bland annat 

sovjetiska spioner från att komma in och kunna röra sig fritt i landet och komma åt till exempel svenska 

militära hemligheter.  

Det är på grund av ökat samarbete och vänligare relationer med västvärlden och NATO i form av 

exempelvis integration i det västerländska säkerhetsnätet som utomnordiska västerländska 

arbetskraftinvandrare generellt behandlades mycket bättre än östeuropeiska och utomeuropeiska 

invandrare av de svenska myndigheterna. Går man ännu djupare och tittar specifikt på 

arbetskraftsinvandrarna från resten av Norden syns det tydligt att de behandlades ännu ”snällare” av 

myndigheterna, men att de inte helt slapp undan Sveriges behov att socialt kontrollera sin 

invandrarbefolkning. Anledningarna till varför just nordiska invandrare behandlades mycket bättre än 

resten går att spåra till den känsla av tillhörighet och gemenskap som finns bland de nordiska länderna 

och som har resulterat i saker som exempelvis det Nordiska Rådet. 1952 års passfrihetsavtal och den 

senare Nordiska Passunionen som färdigställdes år 1954 är den absolut främsta anledningen till varför 

invandrare från nordiska länder kunde komma in i Sverige mycket lättare och inte var lika hårt 

kontrollerade som de utomnordiska invandrarna var. Det fanns helt enkelt en tillit och en samförståelse 

för varandra bland de nordiska länderna, och även fast man stod på tre olika sidor i kalla krigets konflikt 

gjorde Nordens gemensamma historia, upplevelser och attityder det möjligt för de nordiska länderna att 

trots allt lita på varandra inom en viss ram, och inte heller försöka att överdrivet begränsa medborgarnas 

friheter trots alla farhågor man hade om ett nytt storkrig eller att sovjetiska spioner skulle passera 

gränserna. 
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3.2. Vidare forskning 

Då undersökningsmaterialet i min mening inte kunde ge ett riktigt tillfredsställigt eller fullständigt svar 

på den tredje frågeställningen om varför bemötandet av nordiska och utomnordiska invandrare skilde sig 

under undersökningsperioden anser jag att det vore intressant att försöka undersöka detta djupare. 

Analysen och diskussionen har förhoppningsvis kunnat skapa en klarare bild och ett lite tydligare svar, 

men det finns ändå gott om utrymme att skapa en djupare förståelse för frågan. 

Det främsta sättet som jag ser att denna undersökning skulle kunna fortsättas och vidareutvecklas på är 

genom att djupare undersöka de lagar och paragrafer som nämns i de meddelanden som landsfiskalen i 

Charlottenberg tagit emot från Statens Utlänningskommission. I ett meddelande nämns ett beslut som 

kommissionen tagit den 13 januari 1953 med stöd av 31 § utlänningskungörelsen samt även 34 § och 54 

§ ur samma kungörelse. I ett annat meddelande nämns en av Kungl. Maj:ts kungörelser betecknad 

”S.F.S. nr 32 och 33/1951.”70 Det tredje och sista meddelandet från kommissionen tar upp hur 

innehavare av Förenta Nationernas laissez-passer bör behandlas av gränskontrollanterna runt om i 

landet. 

Det vore i min mening mycket intressant att fortsätta forskningen kring anledningarna bakom 

landsfiskalens och kommissionens handlingar genom att undersöka dessa lagar djupare. Fokuset skiftar 

då från att handla om landsfiskalen till att främst vara en undersökning kring Statens 

Utlänningskommission. Landsfiskalen agerar ju på kommissionens order, men från vart kommer 

kommissionens order och direktiv?  Genom att undersöka dessa lagar och kungörelser som nämns i 

kommissionens meddelanden skulle det vara möjligt att skapa en djupare förståelse för hur och varför 

Statens Utlänningskommission agerade som den gjorde under kalla kriget. 

En annan möjlig vinkel som skulle kunna vidareutvecklas är varför just finlandssvenskar, av alla 

nordiska nationaliteter, behandlades annorlunda från resterande nordiska invandrare. Det är trots allt en 

finlandssvensk som är det enda exemplet på en nordisk medborgare med en reserestriktion i materialet. 

Det vore intressant att undersöka om denne person är ett undantag till regeln, eller om de svenska 

myndigheterna faktiskt systematiskt särbehandlade just finlandssvenskar under kalla kriget.   

   

                                                           
70 Landsfiskalen Charlottenberg, Övriga ämnesordnade handlingar, Volym 6: Meddelanden från Statens 

Utlänningskommission 1947-1955 
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