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1. Inledning 

Bollhusdebatten i Uppsala fredagen den 17 februari 1939 väckte på sin tid stor 

uppmärksamhet i hela landet. Uppsala studentkår hade utlyst en allmän studentsammankomst 

”för att diskutera och ta ställning till en resolution om statsmakternas eventuella beviljande av 

inrese-, uppehålls- och arbetstillstånd i riket för viss utländsk, framförallt intellektuell 

arbetskraft”.
1
 Bollhusmötet och dess förhistoria har skildrats av Ola Larsmo i hans bok 

Djävulssonaten.
2
 Förutom Larsmo har även Svante Nycander skildrat Bollhusdebatten, och 

vad som låg bakom dess tillblivelse, i en artikel som ingår i en bok till Uppsala studentkårs 

150 årsjubileum.
3
 Deras analyser av debatten ger skilda perspektiv på den situation 

studenterna stod inför vid omröstningen om flyktingfrågan.  

   Mötet hölls i studentkårens tennishall invid Svandammen.
4
 I debatten deltog tjugotre talare. 

Deras tal finns refererade i den så kallade Bollhusfolianten som förvaras på Uppsala 

universitetsbibliotek. Tio av talen är referat i form av stenogram. Sju av talarna hade enligt 

Ola Larsmo en direkt koppling till extremhögern eller nazismen.
5
 Vilka de övriga sexton 

talarna representerade och hur de ställde sig till frågan om invandringen kommer att framgå 

av analyserna av debattinläggen. Det som debatten kom att handla om var en passus i 

studentkårens resolutionsförslag där det sades ”att Sverige ej bör undandra sig sin andel i 

hjälparbetet”.
6
 Representanter för extremhögern och nazisterna opponerade sig mot denna 

passus och ville stryka den.  

   Hotet mot den judiska befolkningen i Tyskland hade successivt ökat sedan Hitlers 

maktövertagande 1933. Det var svårt för judar att emigrera och många kände sig hotade till 

livet. Ett stort problem var att finna länder som var villiga att ta emot dem. Enligt Svante 

Nycander var svensk flyktingpolitik under 1930-talet mera restriktiv än den var i många andra 

länder.
7
 I december 1938 gjordes en uppvaktning hos statsministern av så kallade 

folkrörelsestudenter. Studenterna representerade Verdandi, Laboremus, Uppsala kristliga 

studentförbund, Fria kristliga studentföreningen och Studenternas helnykterhetssällskap. 

Syftet med uppvaktningen var en hemställan om hjälpinsatser för att stödja arbetet i 

                                                 
1
  ”Bollhusfolianten U 1780 z”, Handskriftssamlingen Uppsala universitets bibliotek. 

2
  Ola Larsmo, Djävulssonaten, Stockholm, Bonnier, 2007. 

3
  Svante Nycander, ”Världen i Fyrisperspektiv”, Världen i Uppsalaperspektiv, Torgny Nevéus (red), Uppsala  

   Studentkår, Stockholm.  

   1998.  
4 Med inspiration från den franska revolutionen kom studentkårsmötet senare att kallas Bollhusmötet. När den 

   franska revolutionen föddes höll det tredje ståndet ett avgörande sammanträde i Bollhuset i Versailles som har  

   gått till historien som bollhuseden. Sammanträdet blev ett inledande moment till den franska revolutionen.  
5
  Larsmo, 2007, s. 84. 

6
  ”Bollhusfolianten U 1780 z.”, Handskriftssamlingen Uppsala universitetsbibliotek. 

7
  Nycander, 1998, s. 38. 
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flyktingfrågan.
8
 Denna uppvaktning blev början på de olika initiativ från Uppsalas studenter 

som ledde fram till Bollhusmötet.  

    Då det allmänna studentkårsmötet skulle äga rum var det fråga om att låta omkring tio 

flyktingar från Tyskland invandra till Sverige. De var medicinska experter med judisk 

bakgrund som i debatten kallades för intellektuella flyktingar. När man läser vad som sades i 

Bollhusdebatten framgår det att man inte, med några undantag, talade i klartext om att 

flyktingfrågan till stor del gällde judar, istället talade man i allmänna ordalag om viss utländsk 

och intellektuell arbetskraft/flyktingar.  

   Denna C-uppsats ingår som en självständig del i ett forskningsprojekt om studentretorik 

som Professor Lars Burman genomför. Projektets namn är ”Eloquent students, Rhetorical 

practicies at Uppsala student nations 1663-2010”. Övriga självständiga C-uppsatser som ingår 

i Lars Burmans projekt återfinns i käll- och litteraturförteckningen.  

1.1 Syfte  

Den här uppsatsen kommer att behandla debatten vid det så kallade Bollhusmötet den 17 

februari 1939.   

   Syftet är att undersöka vilka topiker som användes av debattörerna på mötet med 

utgångspunkt i Weavers tolkning av topikerna som ett etiskt värdeschema såsom den beskrivs 

i Weavers artikel Language is Sermonic.
9
 Jag kommer även att diskutera det som inte 

uttalades i denna debatt, det som var underförstått, t.ex. kallades judiska flyktingar för 

intellektuella flyktingar eller intellektuell arbetskraft.  

   Anders Sigrell har i sin doktorsavhandling med titeln Att övertyga mellan raderna 

intressanta slutsatser av underförstådd retorik, som kan belysa de underförstådda inslagen i 

Bollhusdebatten.
10

  

 

1.2 Frågeställningar 

Vilka topiker använde talarna på Bollhusmötet? Kan man utläsa om de som var för respektive 

emot att tio judiska läkare skulle tas emot eller inte använt någon topik i större utsträckning än 

någon annan topik? Hur fördelar sig de olika topikerna mellan de båda sidorna i debatten? 

Kan man dra några slutsatser om de etiska eller moraliska ställningstagandena i debatten 

utifrån användningen av Weavers topiker? Kan Anders Sigrells analys av underförstådd 

                                                 
8
  Larsmo, 2007,s.40-41 

9
  Richard Weaver, Language is Sermonic, The Rhetorical Tradition, Boston; Readings from Classical Times to  

    the Present (red), Patricia Bizzell & Bruce Hertzberg, Boston; New York: Bedford/St. Martin’s 2001, s. 1351-     

    1360. 
10

 Anders Sigrell, Att övertyga mellan raderna, (diss.) Umeå, Printed in Sweden 1999. 
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argumentation förklara varför man i Bollhusdebatten undvek att nämna att det var judar som 

var de så kallade intellektuella flyktingarna? 

1.3 Teori  

Richard Weavers artikel Language is Sermonic är den teoretiska grunden för uppsatsen.
11

 Att 

retoriken inte står fri från känsloinflytande var något som han underströk i sin artikel. Språket 

är alltid värdeladdat, eller som han uttrycker det: ”The morality lies in the application of the 

predicate. Language, which is thus predicative, is for the same cause sermonic. We are all of 

us preachers in private or public capacities.”
12

 I Bollhusdebatten fanns en argumentation med 

tydliga moraliska frågeställningar. Därför kan man hävda att Weavers etiska syn på retoriken 

och topikerna är relevant att använda vid analysen av talen. För att belysa den underförstådda 

retoriken i debatten - som att judar är intellektuella flyktingar - använder jag exempel från 

Anders Sigrells avhandling Att övertyga mellan raderna.  

   Lennart Hellspong tar i sin bok Konsten att tala upp ett exempel på argumentationsretorik 

från Cicero, som menade att det gäller att välja definitioner som gynnar ens sak när man ska 

försöka övertyga i en rättegång .
13

 Exemplet från Cicero för mer än 2000 år sedan är lika 

aktuellt i vår tids politiska argumentationsretorik, den som formulerar och definierar 

problemet har också privilegiet att formulera lösningen. Det var Lars Gustafsson som 1989, 

förmodligen omedvetet, omformulerade denna tanke från Cicero, och kallade den 

problemformuleringsprivilegiet.
14

 Det var också vad man i Bollhusdebatten hade gjort inför 

mötet, man hade definierat bort argumentet att Sverige skulle ta emot judiska flyktingar med 

formuleringen ”att Sverige ej bör undandra sig sin andel i hjälparbetet”.
15

 Men ändå ville den 

sida som var mest ofördragsam motståndare till judisk invandring stryka den formuleringen. 

Formuleringen blev också en anledning till att debatten kom att hållas.   

   Hellspong menar att ett vanligt sätt att beskriva ett problem i politiska sammanhang är att 

påstå att det bara existerar två alternativa lösningar att ta ställning till.
16

 Bollhusdebatten var 

inget undantag från den argumentationsretoriska taktiken eller tanken. I uppsatsens 

diskussionsavsnitt redogör jag för den framtvingade dikotomin i Bollhusmötet. 

 

 

                                                 
11

  Weaver, 2001, s. 1351. 
12

  Weaver, 2001, s. 1360. 
13

  Lennart Hellspong, Konsten att tala, Lund 2004, s. 217. 
14

  Lars Gustafsson, Problemformuleringsprivilegiet - Samhällsfilosofiska studier, Stockholm, Norstedts Förlag,  

     1989.   
15

  Larsmo, 2007, s. 64. 
16

  Hellspong, 2004, s. 217. 
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Topikerna i Weavers utformning 

Weaver anser att om retoriken kunde skötas på ett formellt sätt med regler, som alltid kunde 

följas oavsett situation och känslor inblandade, och om en människa skulle omvandlas till en 

rent logisk maskin, skulle han eller hon inte ha någon speciell relation till någon kunskap.
17

 

Retorik skulle på det sättet vara en samling regler som man skulle kunna övertyga vem som 

helst om vad som helst: ”If one desires a certain response, one uses a certain device, or ‘trick’ 

as the enemies of the art would put it”, menar Weaver.
18

 Retoriken skulle med detta synsätt ha 

en anpassningsbarhet och smidighet jämförbar med logiken, enligt honom. Men logiken är 

inte tillräcklig för att övertyga människan, som är en ”pathetic being, that is a being feeling 

and suffering”.
19

 Ett tal, hävdar Weaver, som är avsett att övertyga, lyckas föga om det inte 

beaktar människans subjektiva reaktioner, till exempel förhoppningar och rädsla. Weaver 

observerar att den store teoretikern Aristoteles i sin Retorik ägnar en stor del av sitt verk åt hur 

människan känner och agerar i olika situationer, och som visar vilken betydelse han fäster vid 

detta.
20

  

    Enligt Weaver har en ärlig talare ett moraliskt ansvar för vad han säger. Kan man, i en etisk 

värdeskala, föredra vissa uttryck framför andra frågar sig Weaver, eller med hans egna ord: 

”is there a preferred order of them, so that, in a scale of ethics, it is nobler to make use of one 

sort of appeal than another?”
21

 Vi reagerar alla på att viss retorik är osann, ojust och kanske 

”billig” och just denna känsla borde göra det möjligt att använda en bättre eller sämre typ av 

tilltal anser Weaver. Retorik har oundvikligen en påverkan på moral och politik och om vi tror 

att den kan påverka människans karaktär måste vi fundera på hur retoriken används.
22

 Weaver 

menar vidare att om vi med retorik ska försöka förbättra människans karaktär kan vi använda 

metoder och material i relation till ett värdeschema.
23

 Man får dock inte glömma bort att det 

alltid är ett val som talaren står inför. Han menar att talaren alltid måste fråga sig vad det är 

som passar sig i en viss situation och anpassa det till situationen.
24

 Retoriken är med andra ord 

alltid realistisk, det finns alltid en verklighet att anpassa sig till. 

   Lennart Hellspong hävdar i Konsten att tala att en av den klassiska retorikens viktigaste 

skapelser var konsten att finna material till ett tal. En av dessa kreativa skapelser blev de så 

                                                 
17

  Weaver, 2001, s. 1353 
18

  Weaver, 2001, s. 1353. 
19

  Weaver, 2001, s. 1352.  
20

  Weaver, 2001, s. 1352. 
21

  Weaver, 2001, s. 1355. 
22

  Weaver, 2001, s. 1355. 
23

  Weaver, 2001, s. 1355. 
24

  Weaver, 2001, s. 1357. 
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kallade topikerna. Hellspong definierar begreppet topik på följande sätt: ”Det handlar om de 

‘ställen’, de synpunkter, de intellektuella utsiktsplatser som man kan söka upp för att finna 

stoff till sitt tal.”
25

  

   Weavers topiker kan ses som ett slags intellektuella utsiktsplatser. Weaver som var verksam 

under förra århundradet hävdar att fem allmänna idéer kan användas för tolkning av 

verkligheten.
26

 Den femte topiken, auktoritet passar dock inte enligt Weaver in i hans etiska 

värdeskala och jag har därför uteslutit den. De fyra idéerna eller de intellektuella 

utsiktsplatserna som jag använder i uppsatsen är:  

    – etiskt högtstående ämnen enligt en definition som vi förväntar oss bestå, t.ex. människans 

       värde och värdighet 

    – jämförelse och relationsförhållanden t.ex. likhet och olikhet 

    – orsak/verkan 

– omständigheter 

 

Den första topiken 

Den första topiken i Weavers etiska hierarki är definitionen av ett etiskt högtstående ämne.  

Han hävdar att man kan beskriva ett ämne genom att definiera dess natur istället för dess 

konsekvenser. När vi talar om ett ämnes natur, talar vi om något som vi förväntar oss ska 

fortleva. Definitionen gäller således ett ämnes fundamentala och oföränderliga egenskaper. 

Det som inte kan ändras, som är något absolut oföränderligt, permanent och etiskt 

högtstående, är den första topiken i Weavers etiska skala. Språkfilosofiskt skulle man också 

uttrycka det som ett ”vara”, det mest permanenta i existensen som står över en värld av 

förändring och tillfälligheter. Som ett exempel på en annan sådan högtstående princip nämner 

han människans rätt till frihet.
27

  

 

Den andra topiken 

Den andra topiken i Weavers etiska hierarki är jämförelse och relationsförhållanden, till 

exempel likhet och olikhet.
28

 Vi säger om något ämne att det här är mycket troligt, eller det 

här är inte troligt. Denna form av argument är mycket vanliga då vi måste argumentera på 

grund av att svaret bara kan vara sannolikt. Och eftersom det mesta i livet är sannolikt troligt, 

får denna topik anses vara ett användbart medel för att övertyga. Vissa litterärt begåvade och 

fantasirikt lagda människor favoriserar analogier och metaforer menar Weaver. Vi använder 

                                                 
25

  Hellspong, 2004, s. 93.  
26

  Weaver, 2001, s.1355-1357, rangordnar Weaver dessa topiker i en etisk värdeskala. 
27

  Weaver, 2001, s.1354 - 1355.  
28

  Weaver, 2001, s.1355, 1356. 
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analogier eller jämförelser när den tillgängliga kunskapen om ämnet bara är sannolik. Ett 

resonemang med en analogi är att i ett steg utgå från något bekant till något vi inte känner till, 

följaktligen finns det ingen grund för allmänna slutsatser eller påståenden vid ett 

analogiresonemang enligt Weaver.  

 

Den tredje topiken 

Den tredje topiken Weaver beskriver är orsak och verkan. Weaver menar att ett vanligt sätt att 

ge uttryck åt ett ämne är att placera det i en orsak-verkan relation. Förloppet vid förklaringen 

och argumentationen blir att visa att resultatet av argumentationen är en orsak av någon 

verkan eller en verkan av någon orsak. Attityden hos lyssnarna påverkas i enlighet med om de 

accepterar denna orsak-verkan analys eller inte.
29

 Enligt Weaver är detta ett vanligt argument 

som är utmärkande för pragmatiskt tänkande människor. Det är inte ovanligt att journalistiska 

alster och politiska tal enbart bygger på konsekvenserna eller verkan, med brist på referenser 

till principer eller definierade idéer anser Weaver. 

 

Den fjärde topiken 

Den fjärde topiken i Weavers etiska värdeskala är omständighet. Enligt honom är 

omständighet en topik som oftast kommer till användning när vi inte har något annat att 

anföra eller åberopa. ”We must adapt ourselves to a fast changing world” är ett exempel på 

vad han menar med ett omständighetsargument, det finns ingen orsak - verkan förklaring i 

uttrycket.
 30

 Sådana argument saknar i hög grad begriplighet menar Weaver.
 
 

1.4 Material  

”Bollhusfolianten, U 1780 z”, Handsskriftssamlingen Uppsala universitetsbibliotek, är den 

huvudsakliga källan för uppsatsen. I folianten finns protokoll från talen som efter mötet 

insamlades och arkiverades, först på studentkåren men därefter på Uppsala 

universitetsbibliotek. Det teoretiska underlaget för uppsatsen är Richard Weavers artikel 

Language is Sermonic och tre analyser om underförstådd retorik från Anders Sigrells 

avhandling Att övertyga mellan raderna. 

 

 

1.5 Metod 

                                                 
29

 Weaver, 2001, s. 1356. 
30

 Weaver, 2001, s. 1356. 
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Analysen av talen och debattinläggen vid Bollhusdebatten har skett genom närläsning av talen 

och debattinläggen med hjälp av Weavers teori om topiker så som han använder dessa i en 

etisk värdeskala. Jag kommer att analysera de debattinlägg som direkt berör om Sverige ska ta 

emot ett tiotal medicinska specialister, underförstått läkare med judisk bakgrund, som i 

debatten oftast benämndes som intellektuella flyktingar.  

 

1.6 Avgränsningar 
Det är inte möjligt att inom ramen för den här uppsatsen citera och analysera alla tal ur alla 

aspekter. Jag har därför fokuserat på debatten om de så kallade intellektuella flyktingarna för 

att se om man kan hävda att Weavers topiker enligt hans etiska schema finns i talen.  

   Nedanstående personer deltog i debatten. Deras namn är uppräknade i den turordning som 

de deltog i debatten.  

   Kurt Bergström (Inledningstalare från Socialstyrelsens utlänningsbyrå), Åke Leissner, Erik 

Sandberg, Gösta Lindskog, Birger Ryding, Karl-Gustaf Hildebrand, Arvid Fredborg, Karin 

Westman, Bengt-Olof Henning, Leif Thorling, Tore Tallroth, Igor Holmstedt, Ragnar 

Ericsson, Stig Lindholm, Olle Dahlbäck, Björn Sandberg, Jan-Erik Fänge, Lennart Åkerlund, 

Lars Fritjof Hermodsson, Lars Malmgren, David Kulläng, Erik Ljungblom och Gustav 

Öhman. Kurt Bergströms tal analyseras inte beroende på att det var en information om 

flyktingsituationen vid den tidpunkten, och ingen av de övriga talarna polemiserade mot 

honom i de frågor som jag kommer att analysera. 

 

2.  Analys av debattinläggen 

Åke Leissner  

Leissner var ledamot i styrelsen för den konservativa studentföreningen Heimdal.
31

 Han var 

en klar motståndare till ökad intellektuell invandring och han framför sin argumentation i fem 

delar. Talet avslutas med en konklusion om att avvisa en utökad invandring. 

    Leissners första argument handlar om försöken till opinionsbildning baserat på att det finns 

en humanitär plikt att hjälpa andra människor i nöd: ”Det ständigt upprepade motivet till 

dessa försök till opinionsbildning är vår ‘humanitära’ plikt, vår plikt att minska lidandet i 

världen”.  Här tar Leissner upp och argumenterar retoriskt mot det som Weaver skulle 

karaktärisera som en topik inom kategorin för det etiskt mest högtstående, en humanitär plikt 

att minska lidandet i världen. ”Till detta måste först anmärkas den självklara, men alltför litet 

                                                 
31

  ”Bollhusfolianten U 1780 z”, del 4, tal och anföranden, Handskriftssamlingen Uppsala universitets bibliotek.  

      Där inget annat anges är referaten av samtliga talare hämtade från Bollhusfolianten. 
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begrundade satsen att det mänskliga lidandet endast kan bekämpas genom problemlösningar, 

som icke skapa nya problem, d.v.s. lidanden”. Leissner syftar på att flyktingar lider och om 

Sverige tar in flyktingar får det svenska folket lida. Argumentet är format utifrån topiken om 

ett orsak-verkan förhållande där verkan, det mänskliga lidandet, kan förhindras. Om man bara 

hittar rätt problemlösning så undviker man lidande. Här finns inte några referenser till 

principer eller definierade idéer, utan det är konsekvenserna, det vill säga verkan som är 

argumentets mål.   

    Leissners andra argument: ”Och då från skilda håll den tanken framförts att vi skulle kunna 

i det svenska samhället inpassa främmande folkelement måste man alltså först undersöka 

huruvida detta skulle eller icke skulle skapa nya problem i vårt samhälle”. 

Leissner slår i det första argumentet, underförstått, fast att det kan bli problem, ett mänskligt 

lidande, om intellektuella tillåts invandra och med sitt andra argument upprepar han 

argumentet, att man först måste undersöka om det blir problem eller inte. Han säger att de 

som hävdar att vi kan ta emot flyktingar måste först visa att det inte blir nya problem för det 

svenska samhället. Liksom i Leissners första argument finns inte heller här några referenser 

till konkreta idéer. Han fordrar att konsekvenserna av verkan, problem eller inte problem för 

det svenska samhället ska visas före det att orsaken, dvs. intellektuell invandring har inträffat.   

   Leissners tredje argument: 

Vad då först den intellektuella arbetskraften beträffar, så ha vi att ta hänsyn till att den 

intellektuella i sitt samhällsarbete icke liksom kroppsarbetaren är självständigt producerande, utan 

i stället behöver en ganska stor grupp människor som objekt för sin verksamhet. Läkaren och 

advokaten behöver sitt klientel, läraren sin skolklass, prästen sin församling o. s. v. 

 

Argumentet speglar en korporativistisk tanke, en politisk åskådning som betonar individens 

tillhörighet till definierade grupper, som man finner inom fascistiska rörelser. Argumentet kan 

man hänföra till Weavers topik om relationsförhållande, den intellektuelle ställs mot den 

självständigt producerande kroppsarbetaren. Leissner vill inte medge att kroppsarbetaren 

nästan aldrig är en självständigt producerande varelse, utan även han behöver sin arbetsgivare.     

    Leissners fjärde argument: ”Redan för att hålla vårt samhälle sunt måste vi alltså vidtaga 

åtgärder för att hindra uppkomsten av alltför många intellektuella och just därför måste tanken 

att Sverige skulle mottaga intell. flyktingar med så mycket större skärpa avvisas”. 

Med andra ord går Leissners argumentation ut på att för att vi ska ha ett sunt samhälle måste 

vi handla så att ett minimum av intellektuella tillåts invandra. Därför måste tanken att Sverige 

skulle välkomna flyktingar avvisas. Denna argumentation är ett exempel på vad Weaver 

menar med att topiken orsak/verkan används i politiska tal som enbart bygger på 



 10 

konsekvenserna, i detta fall det sunda samhället, utan att referera till idéer. Den primära 

tanken hos Leissner är att inte ta emot intellektuella flyktingar. 

   

 Leissners femte argument:  

Antingen måste genom import ett intellektuellt proletariat uppkomma, vilket alltid varit ett 

samhälles farligaste sjukdom, eller också måste vi för att skydda oss härifrån hindra våra egna 

medborgare från högre studier till förmån för dessa främmande element. I båda fallen skulle redan 

den politiska irritationen skapa nya, farliga problem. 

 

Här använder Leissner topiken om relationsförhållanden. Weaver menar att när vi bara kan 

åberopa sannolikt trovärdiga slutsatser är topiken om relationsförhållanden vanlig. Påståendet 

att den politiska irritationen skulle skapa nya allvarliga problem är en orsak - verkan topik, 

men på mycket lösa grunder. En politisk irritation utan vidare definition av vad som orsakar 

farliga problem, kan karaktäriseras som en omständighetstopik. Talet avslutas med 

konklusionen: ”En bestämd protest måste därför höjas från de intellektuella organisationerna.” 

Leissner inkluderar alla intellektuella organisationer på mötet i sin konklusion. Han använder 

i sitt tal begreppen ”intellektuella flyktingar”, ”intellektuell arbetskraft”, ”intellektuell 

invandring” och ”intellektuella", allt underförstått judiska flyktingar.  

 

Erik Sandberg  

Sandberg var en av de flyktingvänliga studentrepresentanter som stödde studentkåren och 

dess resolution om att Sverige ej bör undandra sig sin andel i hjälparbetet. Han argumenterar 

mot Leissner på följande vis: 

Att tro att flyktingproblemets försörjningsfråga formulerad med påståendet att en flykting tar 

levebrödet från en vår landsman är en orimlighet. Varje människa både tar och ger arbete. 

Historiska iakttagelser ge samma resultat. Ett penetrerande av situationen efter världskriget ger 

också anledning till reflexioner. Inte har de tvåhundratusen varaktiga flyktingarna i Frankrike från 

den tiden kunnat mottagas om det varit så. Det är ung. 70 gånger mer än Sverige på en knappt 7 

gånger så stor befolkning. 

 

Sandbergs argumentation kan hänföras till Weavers andra topik om jämförelser som används 

då det handlar om att bedöma om något är sannolikt trovärdigt. 

 

Gösta Lindeskog  

Lindeskog var ordförande i Sveriges förenade studentkårer och den enda akademiska lärare 

som deltog i debatten. Lindeskog var docent i Gamla testamentets exegetik och uttalad 

antinazist. Han hade nyligen kommit från Berlin där han hade forskat.
32

 Lindeskogs inlägg är 

allmänt hållet om studentkårens integritet och hur viktigt det är att studentkåren har varit 
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opartisk. Lindeskog menar att: ”Den fråga, som dessvärre givit anledning till denna 

sammankomst är av så brännande och mänskligt ömtålig natur, att det åvilar oss alla här som 

ett stort ansvar, att den behandlas på ett i allo juste och värdigt sätt.” Lindeskog visar en stark 

oro med ord om brännande och mänskligt ömtålig natur och pekar på det stora ansvar som 

vilar på alla på mötet. Han talar underförstått om vad det egentligen gäller, att judarna i 

Tyskland är hotade till livet. Hans vistelse i Berlin nyligen, där han förmodligen blev vittne 

till den så kallade kristallnatten i november 1938 med förföljelser av judar, hade sannolikt satt 

sina spår. Tar vi inte vårt ansvar blir konsekvenserna allvarliga för någon, underförstått 

judarna, är den tolkning som jag gör av Lindeskogs tal. Med Weavers gradering kan den 

kategoriseras dels som en orsak-verkan topik. Jag menar dock att den framför allt är en etiskt 

högtstående topik. Lindeskog talar inte i klartext om vad frågan gäller, men han höjer upp den 

till en fråga om stort mänskligt ansvar. Mötesdeltagarna var sannolikt medvetna om vilka han 

syftade på.   

 

Birger Ryding  

Ryding var den som tog initiativ till och verkade för att det skulle bli en allmän 

studentsammankomst. Han tillhörde extremhögern och var motståndare till ökad invandring. 

Hans debattinlägg var noga planerat med en förberedd motresolution som han lade fram, och 

som sedan blev den mötet ställde sig bakom:  

I anledning av problemet angående invandringen till Sverige av intellektuella flyktingar, vilket i 

dessa dagar ytterligare aktualiseras, vilja Uppsala studenter församlade till allmän sammankomst, 

till Konungen framföra en underdånig anhållan, att den akademiska ungdomens framtida 

existensmöjligheter icke måtte äventyras genom att främmande intellektuell arbetskraft placeras på 

poster, som kunna besättas med välmeriterade svenska män och kvinnor. Med stigande oro följa 

Uppsala studenter utvecklingen. Det synes oss i detta läge vara en rätt och en plikt, att som vår 

mening uttala, att den naturliga medkänslan med andras lidanden icke bör få leda till åtgärder, som 

för Sveriges del måste skapa hittills okända problem av ödesdiger art. 
33

 

 

 Rydings och Heimdalgruppens resolution präglas av en ödesmättad stämning, den 

akademiska ungdomens existensmöjligheter kan äventyras och Sverige riskerar att drabbas av 

okända problem av olycksbringande art om främmande intellektuella tillåts invandra. 

Författarna till resolutionen anspelar på djupa värden, vem vill äventyra ungdomens 

existensmöjligheter och vem vill att Sverige ska drabbas av okända problem av ödesdiger art? 

Men den naturliga medkänslan med andras lidanden ska dock undertryckas till förmån för 

Sverige och dess akademiska ungdom. I resolutionen använder författarna jämförelsen i ett 

motsatsförhållande, det abstrakta ”främmande intellektuell arbetskraft” mot ”välmeriterade 

svenska män och kvinnor ”, och att ”andras lidande icke bör få leda till åtgärder, som för 
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Sveriges del måste skapa hittills okända problem av ödesdiger art”. Ryding och de andra 

författarna till resolutionen använder här flera gånger topiken jämförelser. Författarna 

argumenterar också med en orsak/verkan topik. Om främmande intellektuella tillåts invandra 

riskerar Sverige att drabbas av okända problem av ödesdiger art. Rydings resolution präglas 

av en underförstådd argumentation om främmande intellektuell arbetskraft i stället för judiska 

flyktingar.  

 

Karl-Gustaf Hildebrand   

Hildebrand var kristen konservativ debattör. Han avvek dock som den ende studenten från de 

övriga ledamöterna i Heimdal och tog klar ställning för studentkårens resolutionsförslag om 

hjälpinsatser. Han inledde sitt anförande med den moraliska maningen: ”Om det gällde ikväll 

att draga upp flyktingfrågan i hela dess vidd, skulle uppenbarligen ingen tidsbegränsning för 

nattens diskussion vara möjlig, åtminstone måste jag för egen del bekänna att jag inte skulle 

kunna hålla lidelsen tillbaka i denna fråga.”
34

 

   Hildebrand inser att situationen för judarna i Tyskland är mycket allvarlig, men det är inte 

det som debatten gäller. Likväl kan han inte låta bli att bekänna, om än underförstått, att om 

det gällde judarnas allmänna situation skulle hans känslor uttryckas lidelsefullt. Det är en 

undertryckt etisk proklamation anser jag. Argumentet om flyktingfrågan är ett exempel på vad 

Weaver menar med att argumentera från toppen av den etiska hierarkin. I detta fall gällde det 

judarnas liv.  

    Hildebrand avslutar sitt tal på följande sätt:  

Vi äro ju en del i det allmänna sammanhanget och vi måste visa all möjlig hänsyn i denna fråga. 

Tal. slutade med att ännu en gång understryka det humanitära ansvar som åvilade oss och att om 

studentkåren skulle tillkännagiva en annan ståndpunkt skulle det ur många synpunkter betyda ett 

fruktansvärt nederlag för densamma. 

 

 ”Vi äro ju en del i det allmänna sammanhanget och vi måste visa all möjlig hänsyn i denna 

fråga.” Meningen uttrycker ett omständighetsargument, som inte har något konkret att anföra. 

Hildebrand avslutade sitt tal med att tala om det humanitära ansvar som vilade på 

studentkåren och om den inte tar sitt humanitära ansvar så är det ett mycket stort ansvar som 

studentkåren tar på sig. Min förklaring till Hildebrands formulering är att han hade 

information om den mycket svåra situationen för judarna i Tyskland. Med ett perspektiv på 

mer än sjuttio år uttrycker meningen en känsla eller aning om att judarnas situation i Tyskland 

var desperat, även om förintelsen inte startat i full skala. Min tolkning är att grupptrycket från 
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hans egen krets i Heimdal gjorde att han inte kunde och uttrycka det i klartext. Trots det 

visade Hildebrand totalt sett stort civilkurage med att gå emot Heimdal vid omröstningen.  

 

Arvid Fredborg 

Fredborg, som var styrelsemedlem i Heimdal, ser den intellektuella invandringen som ett 

problem för de svenska intellektuella. Han uttrycker det bland annat genom att säga: 

En invandring har emellertid flera ytterst betänkliga sidor. Vad nu de intellektuella angår, med 

vilka vi skola sysselsätta oss, så måste en invandring ske på bekostnad av svenska intellektuella, 

framför allt sådana, som ännu ej uppnått någon ställning. Det lönar sig ej att söka förneka den 

saken. Det är lätt för en person i tryggad ställning att yrka på mera positiv invandringspolitik, men 

för våra kanske 200 arbetslösa läkare är detta en fråga på liv och död. 

 

Även Fredborg använder Weavers topik om motsatsförhållande, likhet och olikhet, det vill 

säga mellan intellektuella invandrare och svenska intellektuella. Fredborgs argument för att 

invandring av intellektuella sker på bekostnad av arbetstillfällen för svenska intellektuella är 

att det ”lönar sig ej att söka förneka den saken”, kan man hänföra till Weavers 

omständighetstopik. Fredborg fortsätter: 

Även en mycket måttlig invandring skulle skapa en irritation, som väl av ingen kan betraktas 

såsom önskvärd. Vi intellektuella är intet undantag utan skulle reagera lika kraftigt som andra 

folkgrupper eller t.o.m. kraftigare. 

Jag tillåter mig rikta en uppmaning till de studenter, som av humanitära skäl önska bereda plats i 

vårt land åt intellektuella flyktingar, att avstå sitt yrkande med hänsyn till den irritation, som 

oundvikligen blir följden. 

 

Fredborg som menar att en måttlig invandring orsakar en verkan av misstroende som inte kan 

vara önskvärd, är två på varandra följande konsekvenser av en orsak - ”måttlig invandring” - 

som inte definieras närmare. Därefter jämför Fredborg ”vi intellektuella” med ”andra 

folkgrupper” utan att definiera det närmare. ”Vi intellektuella” säger Fredborg, vilka det nu 

är, skulle till och med reagera kraftigare mot en måttlig invandring. Men vad denna kraftiga 

reaktion skulle vara går han inte närmare in på. Fredborg uppmanar också studenterna att 

åsidosätta humanitära krav för att inte irritera någon okänd. Denna ”oundvikliga irritation” är 

också ett påstående som Fredborg uttalat utan att gå in på hur den uppkommer hos någon 

okänd. Dessa argument är exempel på att när man inte har något att säga blir argumentet en 

omständighetstopik.  

   Fredborg talar om intellektuell arbetskraft, ett underförstått budskap som syftar på judiska 

flyktingar.  

 

Karin Westman 

Karin Westman var den enda kvinnliga talaren. Hon stödde en utökad invandring av 

flyktingar. Hon koncentrerar sitt tal på det ansvar Sverige har gentemot flyktingarna i Europa: 
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Som svensk har man ju ansvar för hur Sverige uppträder gentemot andra folk. Även om man är 

nybakad student och aldrig befattat sig det ringaste med politik får man när man kommer 

utomlands stå till svar för sitt lands handlingar. Om man på en utlännings antagande att Sverige 

som är så förmöget och lyckligt naturligtvis har kunnat göra mycket för flyktingarna blir tvungen 

att svara att vi inte har vågat det med hänsyn till vår egen och våra barns framtid. – så får vi stå där 

med skammen å vårt lands vägnar.  

 

I detta anförande kan man finna vad Weaver menar med oföränderliga etiska principer. Om 

man som svensk reser utomlands får man ta ett personligt ansvar och svara för hur man beter 

sig och uppför sig mot andra människor.  

Att Evian – kommittèn i måndags mottog så goda anbud från Australien, U. S. A. och 

Daninikanska republiken {sic!} att dom på 3 år skulle ha möjlighet att placera ut 1 .018. 000 tyska 

judar i dessa länder. Men eftersom flyktingfrågan här så gärna sammankopplas med faran för 

antisemitism och därigenom uppkommande svårigheter, kanske siffrorna kan vara av intresse.  

 

Här preciserar hon med ett numerärt antal vad debatten handlar om. Karin Westman är den 

enda talare som i klartext säger att över en miljon judar behöver komma ut ur Tyskland. 

Studentkåren diskuterar om det eventuellt är möjligt att låta omkring tio medicinskt 

kvalificerade judar få komma till Sverige, samtidigt som det gäller att hitta en plats för över 

en miljon judar. Westman fortsätter med följande argument för att några av dessa många judar 

ska få en plats i Sverige: 

Sak som inte skadar att ha i minnet: att utlänningar som i begränsat antal kommer in i landet 

mycket väl kan assimileras och bli utmärkta svenska medborgare, och att vi just från våra nordiska 

länder har goda exempel på att så har skett. Och detta gäller även folk av så pass olika kynne som 

t. ex. vallonerna. 

Beror naturligtvis till stor del på att de inte har blivit betraktade och bemötta som en mindre värd 

och föraktad sort, därför att dom inte varit svenskar, utan har fått lov att vara med i vår svenska 

gemenskap. 

   Den resolution som direktionen enhälligt antagit kunde jag visserligen personligen ha önskat 

mera positiv, men gläder mig dock åt att den innehåller meningen som uttrycker min och många 

andras intensiva önskan och ett uttryck för vår känsla av samhörighet inte bara med människor 

inom vårt lands gränser utan också där utanför. 

  

Här uttrycker Westman igen sin människosyn som är präglad av en stark humanism. Hela 

hennes tal andas klarsyn för de problem flyktingarna utsätts för. Hon är den enda av talarna på 

Bollhusmötet som i klartext talar om att det är mer än en miljon tyska judar som har behov av 

att komma till ett annat land. Under de förhållanden som då rådde på mötet och i den 

allmänna debatten anser jag att det tyder på stort civilkurage. 

 

Bengt- Olof Henning 

Henning var nazist och ordförande i Svensk socialistisk samling (SSS) i Uppsala.
35

 Henning 

var för Rydings resolutionsförslag, och därmed emot studentkårens resolution om hjälparbete. 

Hans inlägg karaktäriseras av flera odefinierade hotbilder, en är ”hotande framtidsperspektiv” 
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och en annan är ”ödesdiger för framtiden”. Ytterligare en är: ”Vad t.ex. medicinarna beträffar, 

är det ju uppenbart, att varje importerad främling betyder att ett arbetstillfälle berövas någon 

av våra egna kamrater. Att här tala om humanitet är fullständigt missriktat.” 

   Argumentationen är baserad endast på en dramatisk effekt och utan en definierad verkan. 

Enligt Henning skulle det vara uppenbart att en invandrad läkare med automatik tar en svensk 

läkares arbete. 

 

Leif Thorling 

Thorling var medicinarföreningens ordförande. Thorling var emot att Sverige skulle ta emot 

främmande läkare. Det måste tolkas som att han var emot resolutionen om hjälparbete. 

Thorling för fram tre frågeställningar som sammanfattande lyder: Finns i vårt land för 

närvarande något behov av fler läkare? Är de svenska läkarnas yttre omständigheter sådana att 

vi kan ta emot fler invandrade läkare? Vad kan humaniteten fordra av oss? Det är intressant 

att närmare analysera den tredje frågan som rör humaniteten. Thorling säger: 

Och till sist den humanitära synpunkten. Om de närvarande av det ovan sagda får det intrycket att 

vi medicinare äro ovanligt hjärtlösa människor förvånar mig inte alls. Så är emellertid inte alls 

fallet. Vi förstå mycket väl den svåra ställning en stor befolkningsgrupp i främmande land intar. Vi 

äro fullt på det klara med att något måste göras och skola ej undandraga oss våra skyldigheter om 

det gäller t.ex. ekonomiska understöd. 

Det kan ju synas de ärade åhörarna att jag i mitt anförande för mycket talat om de speciella 

svårigheter som just vi medicinare vid vår framtida verksamhet ha att kämpa emot och att vi så att 

säga tala i egen sak men detta har endast skett för att på ett nödtorftigt sätt motivera detta vårt 

ställningstagande. 

  

   Har man inget att anföra eller åberopa kallar Weaver topiken för omständighetsskäl. De 

ovan nämnda citaten av Thorling är exempel på topiken omständighetsskäl. I det första 

stycket säger Thorling att medicinarna nog är ovanligt hjärtlösa, men i samma andetag 

förnekar han det och säger att de mycket väl förstår hur svårt denna befolkningsgrupp (läs 

judar) har det. Något måste göras och vi kan tänka oss ekonomiska bidrag. Thorling syftar 

förmodligen på privatekonomiska bidrag från dem själva, en grupp av medicinstudenter i 

Uppsala som skall hjälpa denna ”befolkningsgrupp”. Här har vi återigen en abstrakt, 

underförstådd omskrivning som egentligen syftar på judarna. 

   Det Thorling säger om medicinarnas speciella svårigheter är ett omständighetsskäl. Läkarna 

har speciella svårigheter att kämpa emot i sin framtida verksamhet. Det är att tala i egen sak, 

och ett svagt argument för att motivera deras ställningstagande att inte låta tio stycken judiska 

läkare invandra.  

   Thorling uttrycker sig också med en underförstådd argumentation, han kallar de tyska 

judarna för ”en stor befolkningsgrupp” 
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Tore Tallroth   

Tallroth var ordförande i den vänsterliberala studentföreningen Verdandi och positiv till 

studentkårens resolution om hjälparbetet.
36

 Hans inlägg, som också blev kvällens längsta, 

präglas av moderation och försök till att jämka de båda sidorna. Tallroths enda direkt konkreta 

argumentation för att låta tio läkare invandra är att han redogör för hur England, trots sina två 

miljoner arbetslösa, har tagit emot vetenskapsmän och lärare. I sin argumentation hänvisar 

Tallroth dels till en dagstidning vars tillförlitlighet han har kunnat kontrollera. Dels till att 

Englands inrikesminister Sir Hoare, som ju knappast kunde betecknas som en besinningslös 

radikal, hade framhållit vilken nytta landet har haft av invandrade vetenskapsmän och lärare, 

och att det låg i Englands eget intresse att begagna sig av det. Tallroth hänvisar till två 

auktoriteter i ett försök att förstärka sin argumentation. Tallroth argumenterar på ett trovärdigt 

sätt med topiken orsak och verkan som grund. Hans hänvisningar till pressen och 

inrikesministern är inte gripna ur luften och får bedömas som trovärdiga eftersom han 

förstärker argumentationen med att peka på att det ligger i Englands eget intresse att ha 

tillvaratagit invandrade vetenskapsmän.  

 

Igor Holmstedt  

Holmstedt var styrelseledamot i Heimdal och mot resolutionen om hjälparbete. 

Holmstedts tal är översiktligt i många avseende. Det handlar till stor del om historiska 

perspektiv på flyktingproblemen. I slutet av sitt tal kommer han fram till sina huvudargument 

mot ökad invandring: 

Även den mest välkomnande talesman för en liberal svensk invandringspolitik måste inse att 

Sveriges insats på den vägen endast kan bli försvinnande liten. Detta vore intet argument, om ej 

denna insats för Sveriges vidkommande skulle få ödesdigra följder och ej ens då, om ej andra och 

effektivare vägar funnes.  

De ödesdigra verkningar jag avser ha sin grund i en sida av det aktuella flyktingsproblemet som 

väsentligen skiljer det från tidigare. Det är den stora roll rasmotsättningar spelat för uppkomsten av 

emigrationsbehovet. 

Jag förnekar på intet vis det väldiga hjälpbehov som finnes. Jag tror icke heller att man kan 

använda nog starka ord om det lidande som döljer sig bakom flyktingsproblemet. 

 Det vore Sverige ovärdigt att ställa sig fullständigt negativt till frågan. Och jag utgår ifrån att detta 

är så självklart, att det knappt behöver sägas, då vi nu protestera mot en invandring. Sverige bör 

deltaga i mån av sina krafter i hjälparbetet – blott icke genom att öppna sina gränser. 

Att släppa in de flyktingar vi kunna mottaga vore att ösa en skopa ur ett hav av lidande, men slå ut 

den skopan över Sverige och verkan skall inte dröja att infinna sig. Som bacillbärare skulle dessa 

flyktingar föra antisemitismen med sig. Däri ligger den största faran. 
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Holmstedt kommer till slutsatsen att det bakom emigrationsbehovet i Europa ligger 

rasmotsättningar och att släppa in flyktingar kan bara ske i mån av resurser som inte 

definieras närmare. Alternativet är att Sverige skulle öppna sina gränser. Weaver skulle kalla 

detta för ett argument att ta till när vi inte har något annat att anföra, en omständighetstopik. 

Holmstedt förnekar inte det väldiga hjälpbehovet och lidandet bakom flyktingproblemet, med 

en metafor som att ”det vore att ösa en skopa ur ett hav av lidande”, men att släppa in 

flyktingar vore att slå antisemitiska baciller över Sverige.  Detta kan hänföras till Weavers 

topik om orsak/verkan, men utan att redogöra för vad denna verkan är mer än att ”verkan skall 

inte dröja att infinna sig”. Sett ur det perspektivet kan Holmstedts argument hänföras till 

Weavers omständighetstopik. 

 

Ragnar Ericsson 

Ericsson var vice ordförande i Laboremus, som var den socialdemokratiska 

studentorganisationen, och för studentkårens resolutionsförslag om hjälparbete.
37

 Ericssons 

inlägg är ett engagerat angrepp på dem som har använt rasfrågan som argument mot ökad 

invandring. Han efterlyser större medkänsla med dessa lidande och hemlösa människor som i 

sitt eget land hotats av koncentrationsläger eller är i uppenbar livsfara. Ericsson kritiserar 

även dem som talar om en hejdlös judeinvasion. Ericsson stödjer Tallroth om läkarimporten: 

Kand. Tallroth har tidigare sagt, att Medicinalstyrelsen, vars chef som bekant är ”överimportören” 

Höjer, har avstyrkt en ansökan från en läkare i Danzig efter att ha hört läkarförbundet, och i ett 

sådant fall beviljar säkerligen inte Social-styrelsen något arbetstillstånd. Man har t.o.m. gått så 

långt att man vägrat en internationellt erkänd vetenskapsman, som fått nobelpriset av en svensk 

institution, arbetstillstånd. I det senare fallet kan man verkligen yrka på ”uppmjukade 

invandringsbestämmelser”, för vetenskapen skall väl inte uteslutande bedömas efter 

försörjningsprincipen. 

   

Ericsson visar med dessa ironiska jämförelser och om avslag om invandring för en läkare och 

tillika Nobelpristagare från Danzig, hur absurd argumentationen om ”hejdlös judeinvasion” 

ter sig. Det är ett exempel på Weavers topik om jämförelser. 

   Ericsson avslutar sitt tal med en maning: ”I en tid då rashat och intolerans såsom frukter av 

en fanatisk nationalism hotar att breda ut sig i världen, är det Sveriges och framför allt dess 

andliga elits uppgift att visa, att frihet, humanitet och tolerans ännu är levande begrepp.” 

Den avslutande meningen är ett exempel på vad Weaver menar med topiken jämförelse, 

nämligen rashat, intolerans och fanatisk nationalism mot frihet, humanitet och tolerans. Med 

den skarpa jämförelsen definierar också Ericsson vad friheten och humanitet står för. Det blir 

på det sättet också ett exempel på Weavers första topik. 

                                                 
37

  Ericsson bytte senare namn till Edenman och var verksam som socialdemokratisk ecklesiastikminister under  

     många år. 
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Stig Lindholm  

Lindholm är teologie kandidat. Hans inlägg, som är ett referat i stenogramform, är litet svårt 

att tolka. Det är något raljant i tonen och förlöjligar med flera underförstådda argument hur 

flyktingar behandlas av statsmakterna. Lindholm hävdar att ”regeringen skyddar de 

destruktiva element som har kommit in i landet” och ”att moder Svea för närvarande ej tål 

flera sådana element”. Lindholm stöder dock resolutionen om hjälparbete med reservationen 

att ”här gällde det ett offer för oss”.  

 

Olle Dahlbäck    

Dahlbäck var jämte Thorling den andre som representerade medicinarföreningen på mötet. 

Dahlbäck tog på samma sätt som Thorling inte direkt ställning för eller emot resolutionen om 

hjälparbete. Han var dock en klar motståndare till att låta utländska läkare få invandra. Det får 

tolkas som att han var emot resolutionen om hjälparbete. Dahlbäcks inlägg är en passionerad 

redogörelse för hur svårt de yngre läkarna har det. Det gör han med en statistisk redogörelse 

av arbetslöshetssiffror. Det är en objektiv redogörelse för hur situationen ser ut för läkarna, 

hävdar han. Dahlbäcks tal uttrycker en skamkänsla, det finns inga möjligheter att bevilja 

utländska läkare arbetstillstånd, men det får inte tolkas som ”egoism, småsinthet och bristande 

vilja att hjälpa”. Och han avslutar sitt tal: ”vilja vi än en gång betona, att om andra möjligheter 

förefinnas att räcka en hjälpande hand åt dessa människor, vi ej skola tveka att efter måttet av 

vår förmåga bidra därtill”.  

Något svar på hur denna hjälp ska gå till ger inte Dahlbäck. Han prioriterar en arbetslös 

svensk läkare framför en utländsk läkare som går en osäker framtid tillmötes, och jag tror att 

han anade det. Dahlbäck säger att eftersom omständigheterna är sådana som de är kan vi inte 

göra annat. I Weavers etiska schema kan talet hänföras till topiken omständighet. 

 

Björn Sandberg 

Sandberg var sekreterare i den socialdemokratiska studentföreningen Laboremus och för 

resolutionen om hjälparbete. 

   Sandbergs tal innehåller till största delen en diskussion om olika krav runt de olika förslagen 

och ingen argumentation om invandring av judiska läkare. Därför är inte Weavers topiker 

tillämpbara i analysen av Sandbergs tal. 
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Jan-Erik Fänge  

Fänge var nazist och medlem i nationalsocialistiska arbetarpartiet och mot resolutionen om 

hjälparbete. Hans tal som är ett referat från stenogram har en rad synpunkter på de olika 

förslagen, men ingen direkt argumentation om invandringen och det går därför inte att 

använda Weavers topiker i analysen av talet. 

 

Lennart Åkerlund  

Åkerlund var ordförande i studenternas helnykterhetsförbund och för resolutionen om 

hjälparbete. Hans tal, som är ett referat i stenogramform, var kryptiskt och det är svårt att 

tolka. Det kan naturligtvis bero på att det har blivit felaktigt återgett i stenogram. Bland annat 

står det att Åkerlund hade fört diskussioner med personer av olika meningsriktningar i 

Uppsala och funnit att dessa hade haft mycket bestämda meningar som var ”framslungade i en 

viss riktning”. Det går inte att annat än gissa sig till vad det syftar på. Det är också svårt att 

förstå avslutningen i det korta stenogramreferatet: ”Dogmatisk tro speciellt med en viss 

politisk inställning, hindrar oss från att se objektivt på frågan.” Åkerlund liksom flera andra 

talare ville inte uttrycka sin uppriktiga mening om invandring av judiska läkare. Frågan var 

känslig, den slutsatsen kan man dra av detta referat. 

 

Lars-Fritjof Hermodsson  

Hermodsson var fristående från föreningslivet och för resolutionen om hjälparbete. Han 

inledde sitt tal, som är referat i form av stenogram, med att ifrågasätta vad det egentligen var 

man ville med resolutionen. Å andra sidan fann han inte något positivt i Rydings 

motresolution, och därför var mötet i ett läge som påkallade handling, ansåg Hermodsson. Det 

gällde att finna en kompromiss eftersom Hermodsson menade att det inte gick att ”slå upp 

dörren på vid gavel” och å andra sidan inte att bara ropa: ”Nej, nej!” Hermodsson kom 

därefter med kvällens sarkasm eller kanske vits då han påpekade att det var tur att 

resolutionen var utformad som att ”vi vore intellektuella, ingen skulle annars ha trott det!”  

   Hermodsson ställer de olika resolutionerna mot varandra genom sin liknelse mellan öppen 

dörr eller helt stopp för invandring. Genom att använda Weavers andra topikbegrepp om 

skillnad får lyssnarna en tydligare uppfattning om vad det gäller.   

  

Lars Malmgren  

Malmgren var teolog och hade förmodligen nazisympatier eftersom han under 1938 satt i 

styrelsen för Uppsala nationalsocialistiska studentförening. Han var för Rydings förslag och 

mot studentkårens resolution om hjälparbete.  
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   Malmgren menade i sitt tal, som är ett referat i stenogramform, att det efter kvällens 

diskussion, och speciellt efter Erikssons anförande, var en strid mellan humanitet och 

inhumanitet. Några mötesdeltagare ansåg, hävdade Malmgren, att den som hjälper en flykting 

besitter en högre grad av människokärlek än den som hjälper sina egna landsmän. Malmgren 

säger sig tala utan några politiska avsikter och som en fri medborgare. Flyktingfrågan, 

menade Malmgren, berör huvudsakligen medicinarna men han hoppades att alla studenter av 

alla fakulteter skulle ställa sig solidariska med sina kamrater medicinarna. Splittring och 

tvedräkt har ofta härskat inom kåren, men nu fanns det ett tillfälle att visa solidaritet och 

kamratanda och sluta upp kring Rydings förslag, avslutade Malmgren sitt tal. Malmgren talar 

om splittring men det är nog vad han vill åstadkomma med att använda den gamla 

härskartekniken att ställa grupper mot varandra: humanitet mot inhumanitet, landsmän mot 

flyktingar och medicinarna mot invandrarna. Malmgrens argumentation kan hänföras till 

Weavers andra topik om skillnad och likhet.   

 

Lennart Åkerlund  

Åkerlund begärde ordet efter Malmgren och replikerade: ”Tal. sade att han efter kand. 

Malmgrens tal om solidaritet fick stillsamt fråga, vilken hade det värst ställt – en arbetslös 

svensk eller en landsflykting. Om man jämförde dessa bägge personers ställning med 

varandra, bleve solidariteten ställd i saklig belysning”. Topiken om jämförelse, Weavers 

andra topik i sin etiska värdeskala, är här ett uppenbart och övertygande argument.  

 

David Kulläng  

Kulläng var teolog och för Rydings förslag, och emot studentkårens resolution om 

hjälparbete. Hans tal är referat i form av stenogram. 

Tal. fann att allmänna utskottet funnit den lyckligaste formuleringen av resolutionen. Det kunde 

förefalla egendomligt, att han gjorde ett sådant uttalande, eftersom det i det andra förslaget just 

stode angivet om hjälp, och att vi skulle förstå dessa landsflyktiga, som behöva arbete. Detta 

förutsatte emellertid såsom något självklart, att Uppsala studenter hyste medlidande med dem, som 

lida i denna värld var helst de befunne sig. Tal. hoppades att, studenterna voro genomsyrade av 

kristna tankar. Såsom teolog ville tal. betona att man borde hjälpa sin nästa. Vår nästa vore den 

som stode oss närmast, och ej den som vi släpade i vår väg. ”Den skall giva, som har och den skall 

hjälpa, som kan.”, vore ett ordspråk, som kunde användas i detta sammanhang. Tal. frågade vidare, 

om vi kunde hjälpa och i så fall huru. Hade vi arbetstillfällen att ge bort? Vi studenter, som ännu ej 

kommit ut i förvärvsarbetet, borde ej gå händelserna i förväg och spärra arbetsmöjligheterna för 

oss själva. Han framhöll, att det vore en missriktad humanitet att öppna gränserna för flyktingarna 

för tillfället och sedan köra iväg dem. Det skulle snart uppstå svårigheter inom landet och kanske 

skulle främlingsinvasionen i en nära framtid medföra rent av pogromer. Tal. ansåg, att om Sverige 

spärrade gränserna, skulle Sverige ha bättre förutsättningar att hjälpa till i en allmän internationell 

aktion. Till slut bad tal. få hänvisa till vad vår reformator Martin Luther sade, när det gällde hans 

tids främlingsproblem. Han ville rekommendera vad Luther kallade för en ”hård barmhärtighet.  

 



 21 

Ola Larsmo kallar i hans bok Djävulssonaten Kullängs tal för kvällens mest famösa utspel.
38

 

Det är också en märklig teologisk och moralisk argumentation som Kulläng trasslar in sig i. 

Han ställer det kristna budskapet om människokärlek mot hot om arbetslöshet och hot om 

pogromer. Det sistnämnda hotet skulle bli verklighet därför att Sverige, underförstått, skulle ta 

emot Tysklands alla judar i en främlingsinvasion. Kulläng undviker därmed att tala klartext. 

Frågan gällde om ett tiotal judiska läkare skulle få komma till Sverige. 

   För att försöka legitimera och ge tyngd åt sin argumentation hänvisar Kulläng till Luther, 

som var kritisk till judarna, en del vill hävda att han var antisemit. Varför Kulläng väljer att 

citera Luther, att visa ”hård barmhärtighet”, är förmodligen att Kulläng syftar på judarna som 

vår tids främlingsproblem. Det är svårt att se en annan förklaring till argumentet om att visa 

”hård barmhärtighet”. 

   Weavers andra topik om likhet och skillnad och relationer är de topiker som är relevanta i 

Kullängs jämförelser. 

 

Erik Ljungblom  

Ljungbloms tal är ett referat i form av stenogram. Han var vice ordförande i Studenternas 

helnykterhetssällskap och för resolutionen om hjälparbete: 

Det verkade fullkomligt skrämmande, sade tal. att sitta i denna församling och till den inhumana 

anda som gjorde sig synnerligen bred. Tal. sade vidare, att studenterna, som ju buro namn av 

kulturens bärare, inte gjorde sig förtjänt av detta vackra epitet, om de ingenting gjorde för att 

hjälpa dessa stackars flyktingar, som drivits från sitt hemland. Han fann det betänkligt att se, hur 

en allmän förgiftningsprocess håller på att gripa omkring sig i det allmänna tänkandet. Tal. 

efterlyste saklighet och frågade, om man inte läst i Dagens Nyheter de färska exempel på 

företagsamhet som skapat nya arbetstillfällen i England just tack vare de invandrande 

flyktingarnas insatser på olika områden. Till England hade kommit många judiska flyktingar, som 

i de av arbetslösheten värst hemsökta distrikten hade igångsatt nya stora företag, som givit 

omkring 15000 arbetslösa arbetsmöjligheter och därmed försörjningsmöjligheter för sina familjer. 

Tal. fann att detta var ett utmärkt exempel på riktig hjälpverksamhet och sade, att detta vore något 

att verkligen taga i betraktande. 

 

Ljungbloms bildrika tal visar hur man bygger upp en bra orsak/verkan argumentation som i 

exemplet med arbetslösheten i England, där många judar hade funnit en försörjning. 

Ljungblom fann det fullkomligt skrämmande att sitta på mötet och se hur en inhuman anda 

bredde ut sig. Trots att Ljungblom inte heller talar klartext kan hans argumentation ses som en 

topik om högre etiska värden. Han använder också topiken orsak-verkan i sin argumentation 

om att studenterna borde hjälpa flyktingarna.   

 

Gustav Öhman  

                                                 
38

 Larsmo, 2007, s. 83. 
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Öhman var teolog och ordförande i Studenternas helnykterhetssällskap och för resolutionen 

om hjälparbete som direktionens förslag stödde. Hans tal är ett referat i stenogramform. 

Tal. frågade hr. Kulläng, vem han egentligen ansåg vara den barmhärtige sonens nästa. Tal. 

uppmanade hr. K. att gå hem och läsa bibeln noggrannare än han gjort. Han menade, att det funnes 

möjligheter att göra någonting för de landsflyktiga, utan att svenskarnas egna intressen behövde 

eftersättas. Man borde ej, som här syntes ske, topprida studentkåren i en viss riktning. Tal. yrkade 

bifall direktionens förslag, då den tydligen garanterade, att svenska intressen ej skulle eftersättas. 

 

Jag kategoriserar denna argumentation om jämförelser till Weavers andra topik. 

   Två teologer som argumenterar om hur man borde tolka bibeln är en intressant avslutning 

på kvällens debatt. Öhman, liksom några andra under kvällen, säger sig vilja flyktingarna allt 

väl bara det inte strider mot våra svenska intressen.  

   Vid omröstningen, då det hunnit bli lördag, segrade Rydings och Heimdalföreträdarnas 

resolution med röstetalet 548 – 349. Enligt Ola Larsmo hade cirka sexhundra studenter lämnat 

mötet under kvällen.
39

 Studentkåren sade alltså nej till resolutionen där det sades ”att Sverige 

ej bör undandra sig sin andel i hjälparbetet”.  

  

3. Diskussion 

Diskussionen inleds med en redovisning av vilka talare som argumenterade för respektive 

emot resolutionen, samt vilka topiker de använde i sin argumentation. 

Talare för resolutionen                    

Erik Sandberg 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden 

 

Gösta Lindeskog 

Topiker: hög etisk hållning 

 

Karl-Gustaf Hildebrand 

Topiker: hög etisk hållning, omständighet   

 

Karin Westman 
Topiker: hög etisk hållning, orsak/verkan 

 

Tore Tallroth 
Topiker: orsak/verkan 

 

Ragnar Ericsson  

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden  

 

Lars-Fritjof Hermodsson 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden   
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Lennart Åkerlund 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden 

 

Erik Ljungblom 

Topiker: hög etisk hållning, orsak/verkan 

 

 

Gustav Öhman 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden 

 

Talare mot resolutionen 

Åke Leissner 

Topiker: orsak/verkan, jämförelser och relationsförhållanden och omständighetstopiken  

 

Birger Ryding  

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden, orsak/verkan 

 

Arvid Fredborg 

Topiker: omständighetstopiken 

 

Bengt-Olof Henning 

Topiker: orsak/verkan  

 

Leif Thorling 

Topiker: omständighetstopiken 

 

Igor Holmstedt 

Topiker: omständighetstopiken 

Olle Dahlbäck 

Topiker: omständighetstopiken 

 

Lars Malmgren 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden 

 

David Kulläng 

Topiker: jämförelse och relationsförhållanden  

 

Fördelningen av topikerna mellan de talare som var för respektive emot resolutionen 

om hjälparbete  

Sex av de nio talare som var för resolutionen om hjälparbete använde topiken om jämförelse 

och relationsförhållande medan endast fyra av de nio talare som var emot resolutionen 

använde denna topik. Av de talare som var emot resolutionen om hjälparbete använde fem 

talare av nio omständighetstopiken medan endast en talare av de nio som var för resolutionen 

om hjälparbete använde omständighetstopiken. Topiken om hög etisk hållning använde endast 

sidan som var för resolutionen. Fyra talare använde topiken om hög etisk hållning. Topiken 
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om orsak och verkan användes av tre talare från sidan för hjälparbete och av två från 

motsidan. 

   En påtaglig skillnad mellan grupperna är att de som var för resolutionen om hjälparbete 

använde topiken om jämförelse och relationsförhållanden. En annan påtaglig skillnad är att de 

som var emot resolutionen om hjälparbete till stor del använde omständighetstopiken. Jag har 

även funnit att fyra talare från sidan som var för resolutionen om hjälparbete hade använt den 

första topiken om hög etisk hållning, medan ingen av talarna som var mot resolutionen hade 

använt topiken om hög etisk hållning. För dessa tre topiker, jämförelse och 

relationsförhållande, omständighet och hög etisk hållning kan man se en tydlig skillnad 

mellan de båda sidorna i debatten.  

 

Diskussion om fördelningen av topikerna mellan de som var för respektive emot 

resolutionen om hjälparbete 

Att dra bestämda slutsatser om hur användningen av de etiska topikerna enligt Weavers 

värdeskala ska bedömas är inte helt lätt. Kan man utifrån Weavers etiska skala uttala sig om 

moralen hos talarna efter hur de använt topikerna? Att inte ha riktiga argument för en sak, 

som man vill försöka övertyga sin publik med, får anses vara klandervärt. 

Omständighetstopiken, Weavers fjärde topik, använde de som var emot hjälparbete i stor 

utsträckning. Min tolkning är att de talare som var mot resolutionen, men som inte ville tala i 

klartext om den svåra situationen för flyktingarna, använde en bristande argumentation som 

ledde till att topiken omständighet blev så dominerande. Man kan också uttrycka det som att 

deras argumentation var moraliskt likgiltigt för att beskriva ett oengagerat och undvikande 

språk. Fyra talare från sidan som var för hjälparbete mot ingen enda från andra sidan mot 

hjälparbete använde topiken om hög moralisk hållning. Sidan som var för resolutionen om 

hjälparbete har använt Weavers andra topik om jämförelser eller relationsförhållanden i stor 

utsträckning. Jag kan inte göra någon annan värdering om hur denna topik användes än att de 

till stor del inte kunde ta en klar ställning för resolutionen om hjälparbete. Många talare hade 

förmodligen en ambivalent inställning. Visst vill vi hjälpa var deras moraliska grundsyn, men 

min framtid är viktigare. Svante Nycander gör en liknande analys av studenternas inställning 

till debatten: ”Debatten fördes på den fackliga planhalvan; det humanitära yrkandet blev mest 

en fråga om att vilja göra ett gott intryck och rädda sin själ.”
40
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Diskussion om röstningsutfallet 

Varför blev utslaget vid omröstningen ett nej till resolutionen om att Sverige inte bör 

undandra sig sin andel i hjälparbetet i flyktingfrågan? Retoriken och argumenten från den sida 

som var för resolutionen om hjälparbete var överlägsen motsidan, men det var inte det som 

avgjorde debatten den kvällen i tennishallen. Omkring sexhundra deltagare hade lämnat mötet 

på grund av att det hade dragit ut på tiden, klockan hade passerat midnatt då omröstningen 

ägde rum.
41

 Man har skäl att anta att det inte var de som var emot resolutionen om hjälparbete 

som först hade lämnat mötet.  

 

Allmän diskussion om debatten 

Svante Nycander hävdar att: 

Studenterna gjorde som praktiskt taget alla deras förtroendevalda hade rekommenderat. De tog 

ställning utifrån sitt intresse, som de uppfattade det. Många av deras kritiker hade i verkligheten 

samma inställning som de. Studentmötets hjärtlöshet sammanföll med den svenska 

flyktingpolitikens hjärtlöshet.
42

 

  

Nycander poängterar i sin artikel att debatten egentligen var en facklig fråga, inte politisk. 

Han menar att det inte var judarnas öde eller svensk flyktingpolitik i stort som skulle 

diskuteras.
43

 Sett ur det perspektivet var det egentligen två debatter som drevs parallellt. Dels 

den oro som kom till uttryck för studenternas kommande möjligheter till arbete, dels de 

judiska flyktingarnas situation. Något som ytterligare kanske spädde på oron var att det fanns 

tankar om att göra Sverige till ett transitland för flyktingar.
44

 Det fanns i Bollhusdebatten en 

framtvingad dikotomi. Det fanns två alternativ, med en till synes liten skillnad om en passus 

om hjälparbete för flyktingar, att rösta på. Fanns det andra alternativ än att välja mellan två 

resolutioner? I efterhand kan man undra om det inte var det som gjorde att studenterna var 

tveksamma i sitt val. Av två val, som inte direkt behövde utesluta varandra, valde ändå 

studenten det som låg dem närmast, deras kommande arbete. För studenten var det debattens 

falska rationalitet som avgjorde. Det är vi som snart sjuttiotre år senare ser de rationella 

sambanden i den underförstådda judiska flyktingproblematiken och studentens rädsla för sin 

arbetsmarknad. 

   Debatten präglades av en underförstådd agenda. Med undantag av Karin Westman talade 

man inte i klartext om det allvarliga judiska flyktingproblemet. Ur dagens perspektiv gör 

omskrivningen, den underförstådda argumentationen, att kalla judar på flykt för intellektuella 
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flyktingar ett främmande intryck. Förmodligen var det mycket klart för alla vad man menade. 

Varför talade man inte i klartext, utan argumenterade utifrån en underförstådd tanke eller 

agenda? Det är inte möjligt att här fullt ut återge Anders Sigrells resonemang om 

underförstådd budskapsförmedling som han redogör för i sin doktorsavhandling.
45

 Det skulle 

kräva en annan uppsats. Jag skall dock ta upp några aspekter från avhandlingen som kan vara 

relevanta för att förstå den underförstådda budskapsförmedlingen i Bollhusdebatten. Sigrell 

hänvisar till fyra anledningar för att förklara underförstådd budskapsförmedling. Jag anser att 

tre av dessa anledningar kan tillämpas på de underförstådda budskapen i Bollhusdebatten.
46

 I 

sin första anledning menar Sigrell att en underförstådd budskapsförmedling kan användas för 

att få en mottagare ”att uppfatta vissa sakförhållanden som självklara, vilka kanske inte skulle 

accepteras om de vore explicit uttryckta”.
47

 Hade man i Bollhusdebatten uttryckt att 

flyktingarna var judar hade debatten blivit en annan, det hade krävts förklaringar som man 

ville undvika. Den andra anledningen menar Sigrell är att talaren ”löper mindre risk att 

behöva klä skott för och försvara en obekväm tanke om den är underförstådd”.
48

 Om talarna 

öppet deklarerat att judarnas situation var allvarlig hade det vidgat debatten till något som 

man inte önskade. I sin tredje anledning hävdar Sigrell att ”en förtätning av yttrandet kan ett 

maximum av påverkande föreställningar överföras på ett minimum av tid; formen blir enklare 

och slagkraftigare”.
49

 Det finns skäl att anta att om man hade tagit upp att det var judar det 

gällde så hade debatten inte blivit enkel. Det var enklare att undertrycka fakta med 

underförstådda budskap. För samtliga Sigrells anledningar kan man hävda att det fanns en 

uppenbar risk att bli anklagad för antisemitism om man istället talat i klartext.  

   Min uppfattning är att många av deltagarna i debatten inte fattade vidden om vad som höll 

på att hända i Tyskland. Vem kunde tro att Tyskland, som planerade att starta krig, också hade 

för avsikt att förinta miljoner judar? Judeutrotningen hade startat och efter krigsutbrottet i 

september 1939 blev situationen ännu svårare för judarna. Hitler hade fortfarande i februari 

1939 en nimbus av statsman. Ett exempel på hur aningslöst man såg på regimen i Tyskland är 

att i januari 1939 utsåg den amerikanska tidskriften Time Magazine Hitler till ”Man of the 

Year” 1938. Det var för gemene man inte uppenbart vilka avsikter regimen hade. Men det är 

ändå märkligt att de som hade information om den mycket svåra situationen för judarna inte 

öppet ville försvara dem. Möjligen kan det finnas en psykologisk förklaring, till exempel att 
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man förträngde sanningen på grund av dess rent mänskligt osannolika karaktär. Anders 

Sigrells analys av underförstådd budskapsförmedling, speciellt den andra anledningen om att 

en tanke som är obekväm att hantera låter vi bli underförstådd, är kanske också ett svar på 

denna fråga. 

   Frågan om den judiska invandringen var också mycket känslig i teologiska kretsar. Ett 

exempel på det är att Ärkebiskop Erling Eidem en vecka före mötet tackade nej till 

kårordförande Lennart Hartmans inbjudan att delta i debatten.
50

 Motiveringen var att han var 

upptagen till det ”yttersta” kvällen då debatten skulle äga rum. Skälet var att han skulle resa 

bort följande dag. Min tolkning av att Eidem inte ville delta i debatten var att han skulle bli 

eller känna sig tvingad att ta ställning i frågan om invandring av judiska läkare. Det fanns 

möjligen också en konflikt mellan teologerna i Uppsala som han ville undvika att ta ställning 

i. Lars Malmgren och andra högerextrema teologer var förmodligen influerade av den 

nazivänliga rörelsen ”Deutsche Christen”.
51

 Förhållandet att Eidem var inbjuden till mötet har 

uppenbarligen inte uppmärksammats tidigare. Det finns inget nämnt om det i Ola Larsmos 

bok Djävulssonaten. 

   Mitt samlade intryck av debatten är att det inte var en samling främlingsfientliga rasister och 

nazister som röstade mot att tio judiska läkare skulle få komma till Sverige. Dock blev den 

fördömande reaktionen i pressen, med dess generaliseringar och förenklingar, avgörande för 

eftervärldens uppfattning.
52

  

 

4. Sammanfattning 

I Bollhusdebatten kan man finna Weavers topiker, som han definierar dem i en etisk skala. 

Den tydligaste skillnaden i användning av topikerna är att sju av nio talare av dem som var för 

resolutionen om hjälparbete använde topiken om jämförelse och relationer. Av dem som var 

emot resolutionen om hjälparbete använde endast fyra av nio talare topiken om jämförelse och 

relationer. Av de talare som var emot resolutionen använde fem av nio omständighetstopiken, 

medan endast en av nio talare som var för resolutionen använde omständighetstopiken. 

Topiken om en hög etisk hållning användes endast av dem som var för resolutionen, och det 

var fyra talare.  

   Det är bara för dessa tre topiker, jämförelse och relationer, omständighet och hög etisk 

hållning som det är en tydlig skillnad mellan de båda sidorna i debatten. Det är också det enda 
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man med bestämdhet kan hävda från analysen av debatten. De talare som var mot 

resolutionen, men inte ville tala i klartext om den svåra situationen för flyktingarna, använde 

en otillräcklig argumentation som ledde till att topiken omständighet blev så dominerande. 

Sidan som var för resolutionen har använt Weavers andra topik om jämförelser eller 

relationsförhållanden i stor utsträckning. Min uppfattning om att denna topik har använts är 

att ett flertal av dem inte heller ville tala i klartext om vad det gällde, och gjorde det med 

ofullständig argumentation. Det var en del vacklande, å ena sidan var det synd om 

flyktingarna, å andra sidan måste vi värna oss själva. Ambivalensen var påtaglig hos många 

av debattörerna. Utgången av omröstningen blev ett nej till resolutionen om hjälparbete, trots 

att retoriken och argumenten var överlägsen motsidan.  

   Det fanns många talare i debatten som ville att Sverige skulle hjälpa till i flyktingfrågan, 

men dock inte i ett konkret handlande som att låta judiska läkare invandra. Det är slående att 

så många talare undvek att tala i klartext om det verkligt allvarliga problemet, att judarna 

behövde en skyddad uppehållsort. En förklaring till det är att många av studenterna var 

bekymrade för sin framtid, en oro för att inte få arbete efter studierna på grund av planerna på 

en ökad judisk eller så kallad intellektuell invandring. Det var vid den tidpunkten heller inte 

uppenbart för studenterna i tennishallen att nazisterna planerade att förinta judarna. Det var en 

moralisk härdsmälta men studentmajoriteten var sannolikt inte nazister. 
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