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1930-talets samhallsdebatt hade ställningstagandet till de totalitära
ideologierna fascism och nazism en framträdande plats, varvid också
installningen till demokrati och diktatur framgick. Inom det politiska etablissemanget, inom samfund och organisationer av olika slag hade man P
skilda sammanbang att ta stallning till dessa fragor. I samband harmed
kom också förhalandet till Nazityskland i fokus. Under lång tid hade
TYsldandhak ett stort infl~andepå svenskt samhallsliv, inte minst inom
forshing och utbildning, och f~rbindelsernamed Tyskland var av tradition livliga.
Hur förhöll man sig då inom studenhrarlden till Tyskland eker det nazistiska mAtövertagandet 1933?Vad galler Lund har Sverker Oredsson i
Lunds universitet under andm vdrldskriget undersökt opinionen bland såval h a r e som studenter. Han behandlar ockss förkrigsåren från och med
die Machtiibemahme. En av hans slutsatser ar att "det fanns flera kända
utslag av pronazism i Lund an vid andra liirosaten".' En liknande undersökning om uppsdastudenterna, fast i mindre format, har gjorts av Svante
Nycander i en uppsats "Uppsdastudenterna 1330-1945" i boken Världen
i Uppsalaperspektiv.Hans slutsats att nazismen i Uppsda "var svag på
gränsen till beydelselös [. ..] Det var mer an en gradskillnad mot Lund,
både bland professorer och studenter'.' Denna slutsats har Oredsson if&gasatt i en recension i Scandia av nämnda verk.
P denna uppsats ar intresset fokuserat på Sveriges förenade studentkalrer, SFS, och dess förhålPande till den tyska studentvärlden, efier dec att
nationdsocidisterna övertagit ledningen i de tyska studentorganisationeana. Att framstdPningen är inriktad på SFS beror p i att de internationella
studentpolitiska frågorna hundsakligen handlades av denna organisation. B sammanhanget kan namnas att Uppsala studentkk 1936 avskaffade det interakademiska utskottet med motiveringen att de internationella
förbindelserna sköttes av

'
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Sedan ett hdvt arhundrade tillbaka var svenskt samhällsliv i n o m olika
samhaBsomriden utsatt f6a tysk piverkan. Inte minst i n o m f o r s h i n g och
utbildning var det ryska inflytandet stort. Det tyska spr&et dominerade
helt i n o m d e n högre utbildningen och studieresor i n o m de olika ämneso m d d e n a gick huvudsa&Pigen t3 Tyskland. Denna starka bindning till
Tysklanid gdlde under hela mellanhigstiden. Goda och livliga relationer
med d e n t y s h studenëviirlden var d i r f ~ er n sjavMarhet f ~ de
r svenska
studenterna. Föraamdrades denna instdlning efter nazisternas maktövertagande? E n uppfattning o m detta kan m a n figenom att följa SFS:s agerande m e d utgångspunkt fran medlemskapet i d e n internationella studentorganisationen Internationad Student Service, HSS, di förhalllandet till de
tyska studenterna var hrenat med kompliHcationea, m e n o c h ; genom att
studera relationerna mellan SFS och d e n tyska studentorganisationen
Deutsche Studentenschafi, D.St., s o m redan B 33 P , två ar före die Machtiibernahine hade nazistisk ledning. Av betydelse i sammanhala-t ar o c h i
SFS:s ambition att medla i uppkomna konflikter. &der 1920-talet, då
SFS var medlem av d e n internationella studentorganisationen Confdderation Internationde des a tu di ann, CIE, ?iven MPad studentinternatiomlen, striivade m a n eker att u p p n i f6rsoning andlan de forna krigförande
Banderna fr& ftirsta vsrldsknget och f3 m e d de, sedan CIE:s grundande,
uteslutna tyska srudenterna i det internationella studentsamabecet. Instdlningen till TysMannd och till de tyska studenterna och hur de skulle
behandlas dominerade d e n internationella studentdebatten under B 920talet. För de s v e n s h studenterna var detta e n viktig fråga och d e n svenska
utrikespolitiska studentdebatten rörde sig humdsaP$igen haro-om. På
grund av missnöje med studentinternationdens organisatoriska brister
och de, trots CHE:s deklarerade opolitiska hallning, allt ofiare politiska
grden, uttriidde emellertid SFS, B 9 3 1 , tillsanimans med några andra under första viirldshiget neutrala statec5
Aven under 1930-talet var relationerna till de t y s h studenterna e n &åga s o m tilldrog sig stor u p p m 5 r k s m h e t i n o m SFS, och iiven nu iklädde
sig SFS rollen s o m medlare. Liksom tidigare var det i e n B~onfliktdarajrskland var inblandad part. Det handlade o m e n schism mellan ISS och d e n
tyska IS§-kommittén, $G p5 grund av oomstaladigher-e~s o m harngar nedan f~rbindelsernannellan ISS och Tyskland var avbrutna.
stidiE n annan utg&gspunkt ar SFS:s stravan att undvika
ningstagaraden, det s o m under 1950-talet k o m att bennamnas student-assuch-principen, e n viigledande princip h r SFS alltsedan dess tillkomst,
1321, och s o m innebar>att mm enbart skdl syssla m e d frågor med anknytning 1411det intresse, s o m ftiranleet b i l h n d e t av ifrigavaande organi-
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sation.WHavdandet av denna princip, som inte var oproblematisk, då det
kunde vara svårt att undgå att konfronteras med politiskt laddade frigor,
grundade sig naturlig~ispå att m m som facklig studentorganisation, dar
medlemskap var obligatoriskt, hade att företräda alla studenter oavsett
politisk tillhörighet. Men det ligger också nära till hands att koppla avståndstagandet f r k politik till ett elitistiskt bildningsideal med rötter i
tysk hiniversieetstradition grundat på vetenskaplig kunskap och dademisk bildning Utifrån ett sådant ideal såg studenterna sig som de friimsta
bärarna av bildning och kultur. Därmed markerade man sin ställning mot
samhället i övrigt. Detta synsätt kunde också inuudera en skeptisk installning ti81 politik, sarskilt påtaglig eker padamentarismens genombrott och
den alallmanna r0striittens införande. Politik förknippades med partipolitik, partikabbel och massvälde, vilket skall ses i samband med den annbivalenta hallning till demokrati och parlamentarism, som utmarkte konservatismen under 1920- och 1330-talen, och vars viideringar majoriteten
av trettiotdets studenter omfattade. De utgjorde en relativt liten grupp av
befolkningen, r e m e r a d f& fiämst över- och medelklass. De var elitistiskt sjalvmedvetna, hade huvudsakligen borgerlig balkgrund och borgerliga värderingar. De befänn sig s5 att saga i en yngre fas av medelklasslivet.
Man var mer elPer mindre priiglad av rådande attityder och föreställningar,
som i varierande grad utmärkte dessa sadallsgrupper vid denna tid. Det
kunde röra sig om sekeIgammd tyshympati, rastänkande, antisemitism,
kommunistskrack samt misstro mot demokrati och parlamentarism. Det
skdl emellertid framhallas att, iiven om majoriteten av studenterna var
konservativt orienterade, fanns det en inre obetydlig minoritet av vänstersympatiserande studenter med liberala och socidistiska ideal.
Oviljan att befatta sig med politik kan möjligen förklara att det i kontakterna med de tyska studenterna sallail &rekom några avståndstaganden från vadsdyrkan, brutalitet och andra motbjudande inslag i den nazistiska ideologin. A andra sida finns uttalanden, som tyder gå att man
betraktade nationdsocialismen som en ideologi i paritet med andra p l i tiska åskådningar, om vilken man hade att bilda sig en personlig uppfattning. Som framgår av framstallningen präglas synen på NazitysPiland P
inte ringa grad av förståelse och acceptans.

Utträdet ur CIE innebar inte att de internationella kontakterna upphörde. Det framhölls inom SFS:s styrelse vid olika tillfd'allen att man måste
undvika internationell isolering. Ett av de alternativ som då stod till buds
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var ett återinträde i CHE. D e n möjligheten hölls också öppen, m e n det
fastslogs att det endast h n d e bli aktuellt, o m de rådande missförhallandena eliminerades, och e n reformering av organisationen k o m till stånd.
Under hela 1930- talet intogs darför e n awaktande hallning till CBE.
Ett annat alternativ var att ansluta sig till ISS. Organisationens ursprunglig n a m n var European Student Relief. D e n hade bildats gå initiativ av Kristliga studentvaB-ldsförbundet,e n internationdl ekumenisk organisation för protestantiska och ortodoxa studenter och akademiker,
grundad 1835 i Vadstena, vars s f i e var att avnijalpa nöden bland studenterna, s ~ s k i l ti Centraleuropa, eker f6rsta v ~ l d s h i F t sslut. Hjälpverksamheten utsträcktes efter hand till allt fler Iiinder och organisaBonen,
s o m tidigare h& formen av e n i n s m l ~ n F k o m m i t t d ,fick e n d8t fastare
form. 1925 iindrades namnet till International Student Service, HSS, m e n
m a n tallhörde fortfarande Kristliga studenbvarldsförbundet. Efter 1930
blev HSS e n sjdvständig organisation, skild från st~denëvanldsforbundet~
D e n såg s o m sin uppgifi att "franrija alla strävanden att eitveckPa eaniversitet och högre taroanstalter till verHiga centra för nationell kultur i nara
a n h y n i n g till d e n moderna v%lderas internationella ekonomiska och
sociala förhdlanden". Detta syfte f6rsöhe man fullfölja utan hänsynstagande till ras, nationalitet, politisk eller religiös åskådning?
Till skillnad från CBE, dar medlemskap grundades p5 statsprincipen,
vilket var det formella skdet till att Tyskland hade nekats inträde, d5 dess
studentunion D.St. aven omfattade studenterna i Osterrike, Danzig och
Sudetområdet, samarbetade HSS m e d dBa studenter, s o m hyste intresse EiPr
och insåg vardet av internationellt studentsamarbete. Fullvärdigt medlemskap byggde på representation via nationella kommittker, d& olika
studenaintressen korn till uttryck%m e n m a n kunde också deltaga s o m enskild student eller s o m studentgrupp i ISS-konferenser och i andra av organisationens internationella sammankomster. E n enskild organisation
kunde vara Brorresponderande medern. M a deltog emellertid inte s o m
officiell representant f6r sitt land med uppgift att bevaka dess intressen,
utan endast som student med intresse för studentfacMiga frågor.
ISS:s organisation var uppbyggd på f6ljande sätt. Alla beslut fattades av
AsembPyn, s o m kunde bestå av 12-24 m e d e m m a r , representerade de
deltagande länderna. Arbetet vid konferenserna bedrevs i fyra kommissioner. D e n första arbetade med dlmänna universitetsproblem och HSS:s
pub8ikatio~er,&n andra hade att behandla studenternas sja1vkjdporganaisationer och stea$enësociala verksamheter. D e n mottog rapporter från de
o%ikaländerna o m st den tres ta ur ag er^ studenthem, heditkassor och studeratsjuhård. Ett viktigt inslag i denna verksamhet var att anordna konfe-
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renser för diskussioner mellan framförallt politiskt motsatta länders studenter för att darigenom öka förutsiittningarna för mellanfolklig f6rståelse. Den fjärde kommissionen sysslade med hjälp åt nödlidande studenter.
Eker nazisternas maktövertagmde P %skland och sedan i Osterrike, var
v e r b d e t e n främst inriktad på hjdp åt tyska och &terrikska studenter,
i första hand judar, vilka på grund av den förföljelse de var utsatta fBr,
tvingats $ från sina hemländen:
Det viktigaste arbetet vid de årliga kongresserna var att planera den
framtida verksamheten. Det gick så till att deltagarna P konferensens slutskede efter föredrag och diskussioner för Marlaggande av studenternas och
utbildningens villkor i olika länder, fördelades på tre grupper att med ansvax f6r var sitt område utarbeta ett arbetsprogram h r det kommande
året. Det kulturella samarbetet kupade ta sig uttryck i att m m sammanförde studenter från Pinder, som stått elPer står i viss motsättning till varandra, till konferenser och seminarien:Bland annat planerades under 1932 en
konferens mellan tyska, franska och engelska studenter, en annan mellan
engelska och irlandska.'
Sedan det blivit kant att Nederländerna och Danmark hade för avsikt
att sanda representanter till ISS:s årliga konferens i Brno iTjeckoslov&en
sommaren 1932, ansåg man inom SFS:s styrelse, att det var viktigt att
iiven Sverige blev representerat dar. Därigenom s k d e man B tillfalle att
närmare tira h n n a organisationen, som dittills varit så gott som okand
för de svenska studenterna. Man beslutade darf6r att SFS:s nyvalde ordförande Malte Ragnarsson, Lunds studentkar, skulle företräda SFS i B r n ~ . ~
Följande tinder och nationalunioner förutom Sverige var representerade i
Brno: AustraPien, Bulgarien, Canada, Danmark, Storbritannien, Franhike, Nederliinderna, Irland, Italien, Indien, Jugoslavien, Mina, Schweiz,
Skottland, Sydafrika, Tjeckos~ovakien,Tyskland, Ungern, USA, Wales
och Osterrike. Aven företrädare för CIE deltog i konferensen. Av de samtal hgnarsson hade med dessa fick han intrycket att CIE, trots intentioner att reformera organisationen, var stadd i upplösning. Det talades n&Pigen om att den för reseverhamheten ansvariga 1III:e kommissionen, som
administrerades av den engelska nationalunionen, skulle omorganiseras
och avskiljas från GIE och bli sjalvständig. Av GIEs alla aktiviteter v x
HII:e kommissionens verhamhet den mest omfattande och ansågs fungera
biist. Då den övriga verksamheten bäst hanterades inom ISS, fanns, menade Ragnarsson, inte mycket h a r att ägna sig %tför CIE. Ett återinträde i
CIE under r%dandeomständigheter stillde han sig &arför ytterst tveksam
till. Däremot ansåg han att ISS som organisation var värd att stödja, och
som Sverige kunde dra nytta av. Visserligen diskuterades ocksa inom ISS
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po8dBska spörsmal, men i motsats till vad som var fallet inom CIE rörde
det sig, hmhöll Ragnarsson, inte om att driva igenom ett beslut i den ena
uppslitande graP som följd, utan
eller den andra riktningen med
har handade det i stdlet om att analysera och diskutera problemen.I0
För att man p i k2rorterna skulle få information om ISS och dess verksamhet f6reslog Ragnarsson, att organisationens gnerdseheterare, dr
Wdr-er Kotschnig, skulle inbjudas att besöka Sverige f6r att informera om
ISS," vilket mm inom SFS:s styrelse stdlde sig positiv till. D i man inte
kunde komma 6verens om en Bamplng tidpunkt för besöket blev hans planerade resa till Sverige emellertid inte w. SFS hade emellertid via korrespondens h& omfattande kontakter med HSS, och d5 det msigs viktigt
att upprat&dla kontakten med organisationen - man ansåg den som en
av de "mest ansvarskannande" bland internationella studentsammansButningaa - beslöt man att skicka en representant till 1933 års bSS-kongress,
som var förlagd till Mostret Ettd i Bayern. Harry Johansson, tiB1Piörande
Lunds studendår och sedan 1933 SFS:s ordförmde, utsågs tiP1 detta uppdrag.I2Delar av konferensen, det gdBde behandlingen av de organisatoriska frågorna, f6rflytades emel8ertid till Euziensteig i Schweiz, medan föredragen med efterföljande diskussioner genomfördes i Ettal. Apiledningen
till denna förbdring var, att sedan TysB<Pandfite en nationalsocialistisk
regering, innebar det svårigheter att i Tyskland diskutera frågor som hjälp
i t tyska studenter, vilka av den nazistiska regimen hindrades att fonsätta
sina studier. Det handlade frapaist om tysk-judiska studenter. I Ettd var
Heinrich Himrnler, Ernst &hm och andra nationdsocidistish koryfker
närvarande. Det gjorde ett sallsamt intryck att på darstolen först se Mostrets åldrige och böjde abboten "med sitt finskurna förandligade ansikte
och efter honom den pussige rödbrusige Röhm", shiver Harry Johansson
i sin skildring av SSF under 1930-talet. Diskussionen var emellertid fri.
Men, framhiiller han, konferensen var förmodligen den sista i Tyskland
fcre -edra vanPdshigets slut, &ar en judisk student, visserPigen en utliinning, öppet kunde förklara att Pian var kornni~nist.'~
Vid SFS:s styrelsemöte, i oktober 1933, behaildades en inbjudan frin
HSS om att ansluta sig till organisationen som korresponderande medlem.
F6r fullvärdigt medlemskap krävdes som framgått anslutning via en nationell kommitté. I inbjudana framhölls att man s k fram emot ett smarbete, som förutsattes bli värdeidlt, dal de svenska studentkårerna i likhet
med ISS ansags besjdade av principen om positiv neutra8itet,I4en princip
som 1% till grund för de sänkilda Pconferenser som ISS på neutrd grund
arrangerade, dir &amf&rdItpolitiskt motsatta länders studenter i personlig kontakt med varandra kunde träffas och ventilera sina olika stånd-
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punkter i en fredlig miljö, skald fr& fördoinap av olika slag och utan påverkan av som det hette skanande nar-iondistish opinionsyttringar.I5
SFS:s beslut blev ett enhalligt ja till anslutning.I6
Aven vid 1934 års ISS:s konferens i BoufiFémont i Frankrike den 2717318 representerades SFS av Harry Johansson. Vid denna smrnankomst
deltog inga tyskaraP
ISS hade namligen tills vidare brutit förbindelserna
med Tyskland. Beslutet hade tagits av PSS:s ledning. Anledningen var att
en ëysk HSS-ledare, dr Friedrich Beck hade blivit mördad i Munchen i
samband med de långa knivarnas natt den 30 juni 1334, då de främsta
ledarna inom Sturmabteilungen, SA, 1Phideradcs. Mordet väckte stort
uppseende och f ö r s t ~ n i n ginom studentvarlden, då Beck åtnjöt stort
anseende och respekt f6r mångårigt arbete och stort engagemang inom
PiSS. Han hade varit humdansvarig för arrangemanget av den ovan namnda kongressen i Ettd. Politiskt ii~rynidesBeck enligt Harry Johansson i
det katolska centïeimspartiets vänsterflygel.'' Suspenderingen gällde de
tyska studentorganisationer som direkt eller indirekt uderst6ddes av den
tyska regeringen.'' Från tysk sida protesterades vadsamt mot åtgärden.
Den ansågs rättsligt ogiltig och betraktades som en inblandning i tysk
inrikespolitik. Man tdade om mdctmissbr& och om politisering av 'vISS.I9
Huruvida mordet gal Beck hade samband med uppgörelsen med SA
går inte att Eaststdla, då uppgifterna är motstridiga. Den tyska offnciella
instdeningen framgår av ett svar på en förfragan till den tyska legationen i
Stock4ioBm från professor Nils Herlitz om vad som hänt Beck, om han
blivit mejrdad, eller om han straffats för något brott. Herlitz var ordförande i Stockholms studentshgarförbund, som på initiativ av Friedrich Beck
i juni m h a d hade genomfört en koconsertresa genom ajiskland och damid
kommit i personlig kontakt med denne, om vilken det heter att ban genom "sina omsorger, sin dshardhet och icke minst genom sin framr nya Tyskland",
gångsrika stravan, att i vår krets skapa förståelse f ~ det
tillvunnit sig stora sympatier." Yttrandet +er på att Beck lojalt anpassat
sig tP1P den nazistiska regimen. Av döma av Heditz uttalande var han också
frarnghgsrik i sin ambition att "skapa förståelse" bland de gästande studentsingarna för det nationdsocidistiska Tyskland. Jordmånen torde
ocksa ha varit god för en sådan propaganda. Inom universitets- och högskolekxetsx i Sverige var man man om att aven efter MachtCbernahme
utveckla och sli vakt om de sedan lång tid tillbaka livliga relationerna med
Tysldand.
I det ryska svaret fastslais att Beck hade arkebuseratss,$5 han gjort sig
skyldig till Bandsf~rraderi.Han hade, uppgavs det, sedan en ilangre tid hak
hemliga plitaska f6rloindelser med Röhm och hans högförrädiska hets
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och hade inte bara varit invigd i planeringen av e n påstådd revolt utan
också i hög grad tagit del i förberedelserna och även varit dess inspira~ör.~'
Enligt Herman C p p n e n ; tysk medborgare, s o m vistats i Sverige under
flera perioder alPUfrh slutet av 1320-tdet och gik med e n svenska, hade
emellertid arkebuserin-n av Friedrich Beck inget samband med utrensningen av vad han h
B
P
a "SA-ledarnas myteri". Någon annan f6rklaring
ger hm dock inte.
Om Kappner finns e n hel del att saga. S o m franagår av &e Thulstrups
b o k Med lod o k pock. ryska försök anpdverka svensk opinion 133345R
hade Kappner e n viktig ro11 i d e n av Hitler-regimen regisserade propagandaoEenslven m o t Sverige i n o m olika områden fiar att påverka svensk opinion till f6rmin f i r d e n nazistiska nyordnin-n. Eker art ha avlagt lärarexamen och tagit doktorsgraden vid universitetet i Jena h m han B 333 till
Lund s o m D.St:s stipendiat för att studera skolväsendet och kulturen i
Sverige. H september 1333 f6rordnades Kappner till språkassistent i tyska
språket av skoPöversqrePsen. Sin spra&mdervisning meddelade han under
överinseende av r e s p e k v e rektor och lärare vid olika laroverk i r i k t . 1334
utnknndes han till chef för d e n svenska filialen av Deutscher Akademischer Austauschdienst, D
, vars uppgift var act verka f ~ utbyte
r
av
och utlanidska universitet. Sedan 1334
akademiska lärare mella
hade Kappner stallningen s o m e n slags inofficiell kulturche6 vilket innebar att den tyska legationen i Stockholm fick för vana att remittera uppkommande ärenden P k d t u r och ungdomsfrågor till h o n o m . Man hade
omfattande förbindelser m e d Nordische Gesellschaft, bildat P 92 1, m e n
fr511 och med våren 1933 nazistkontroPPerat och ställt under Alfred Rosenbergs ledning samt m e d Reichjugendfeirung, e n insticu8on, s o m h d e fått
nazistregimens uppdrag att övervaka och reglera d e n tyska ungdomens
kontakter m e d utlanningar. H a n underh~1Päven kontakter med svensktyska f6reningar och tyrsh smmanslutningar p i olika orter och bistod
m e d IlOredrag och m u s i u i s k a arrangemang. I sin verksamhet var han synnerligen ambitiös och följde noggrant tendenserna p3 de pedagogiska och
kulturella områdena. Han iakttog o c h ; noga vad s o m tilldrog sig i n o m
ionsbildningens område. Sina iakttagelser rapportes ledning." 1939 blev han legationsseheterare vid
t y s h ambassaden i Stockholm och stalldes 1940 i spetsen f6r d e n n p p p rattade k u l t u r a v d e l r ~ i n1941
~ fick han emellertid larnna sin chefsposition och placerades vid d e n tyska imformationscentra8en, dar b a n Pnde e n
underordnad ställning. T h d s t r u p anser det troligt att detta berodde gå att
m a n stallde hans lojalitet i miveIsma.l på grund av hans svenska orientering.23
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P(appners nationalsocidisciska sympatier yttrar sig i den Bidiga korrespondensen med Harry Johansson, vilken aven visar att de h d e en nara
vanskaplig relation, trots att de som Kappner uttryckte det, hade skilda
politiska uppfattningar. Han säger ocksai om utrensningen och avrattningen av SA-Bedarna, att han upplevde denna händelse som att det tyska
folket under dessa dagar befriats "von einem radikalistischen D r u ~ k " . ~ ~
Medlem i nazistpartiet blev han emellertid först 1937.251944 bröt han
med Hitler-regimen. Bakgrunden var, enligt vad Kappner sjalv uppgivit,
att han i oktober 1944 kallats till Berlin, men ej åtlytt ordern, ekersom
han visste att han misstanktes för samerkan med 20 juli- mannen, dvs. de
som stod bakom attentatet mot Hitler.26Möjligen kan misstankarna ha
samband med hans nära vänskap med Harry Johansson, som hade en
framtriidande position inom Sigtunagruppen, som med sina itta medlemmar var en av huvu&t6rererna i den tyska mmstaïidsrörelsens kontakter med Sverige under andra varldsk~iget.~'
Han franträdde sin tjanst vid tyska ambassaden och lämnade in en ansökan om flyktingpass för att kunna erhalla uppehållstillstånd i Sverige. I
augusti 1345 meddelades han emellertid att hans ans~kanavslagits och att
han skulle utvisas, men på grund av sjalvmordsförsök och ekerföljande
sjukhusvistelse kunde utvisningen inte verkstiills. Genom sina kontakter
med berörda myildigheter lyckades dock Kappners maka, Vega Kappner,
utverka att utvisningsbeslutet ~ p ~ h a v d e s . ~ ~ 1fick
9 5 Hermann
6
Kappner
svenskt medborgarskap och i början av 1960-talet bö jade hans andra karriar. Han utnamndes till lektor i tyska vid högre allmanna laroverket i Kristinehamn, en tjiinst som han förenade med ett förordnande av Skolöversryrelsen som assistent/konsulent i tyska språket, vilket saledes innebar att
Kappner aterupptog sin tidigare verhamhet inom svenskt ~kolväsen.~'
Förutom &e Thulstrup har Birgitta Almgren i PLlusion und WirkIich-

keit. Individuele und kollektive LPenkmu~terin ndtionaLsozidli~tischerKulturpolitik und Germanistik in Schweden 1/28-1945, behandlat Herman
Kappner och hans verksamhet inom ramen f6r de tysk-svenska kulturella
förbindelserna under den nazistiska epoken. Hon ifrigasatter Thulstrups
beskrivning av Kappners aktiviteter och menar att denne varit okritisk i
sin andys, d i han f~amstutgått från Kappners egna redogörelser för sin
verhamhet. Almgren menar ocliså att Thdstrup genom sina samtal med
Mappner låtit sig paiverkas av denne. Sammantaget har Kappner, anser
Ilon, framstallts i en allt-&r positiv dager.30En intressant bild av Kappner
ger Vilhelm Scharp, vilket kommen till uttryck i ett brev från denne tiB1
&e Thulstr~ip,$ar han tackar för boken. Av brevet franigir att Scharp
intervjuats och anvants som k i l a för ThuPstrups framstallning. Scharp
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std99Per sig minst sagt frågande till Thulstresps positiva syn på Kappner och
göranden. P brevet heter det Ma.:
Att jag inte förr tackat för Din vänlighet art sanida rnig boken i dess definitiva
skick beror huvudsakiigen på att de ändringar och tillagg, som tillkommit sedan den "store gråtaren M" gripit in i handlingen uppenbarligen innebar, att
Du sarter hans trovärdighet högre än min, ja högre an de dokumentariska vitti~esbörd,som Du sjalv hafr i Dina händec Om jag inte själv hade upplevt hans
d'Urrnågaa a dupera och "filma" (för att [da fotbolls- och ishockeyslang), skulle
jag stå inför en gåta.3'

Att Kappner bedrev ett skickligt dubbelspel f i a m g 2 av A m g r e n s framstillning. Samtidigt med sin verhamhet s o m av skolöverstyrelsen f6rordnad assistent i t y s h spr&et, stod han i d e n nazistiska regimens tjiinst och
rapporterade regelbundet till Auswiintiges h t o m svenska EörhaBPaaaden.
Det rörde sig $La. o m registrering av pvsKentPiga personer i Sverige och
o m vilka sveraska företag s o m ägdes av ju da^ G e n o m sin anställning p i
skoiolöverséyrelsen kunde han kartlagga det svenska skol- och univensitetsviisendet och rapportera o m svenska nyckelpe~oners
instdlning.
Kappner var så att säga NziéysMands @on och öron i Sverige. Av Kappners Bssrrespondens franigir ocksi att han Bcände e n v k a n d e rädsla för att
hans dubbe8spe8 skulle avslöjas av de svenska myndigheterna och han
frahöll stiiradigr f6r sina tyska uppdragsgivare hur viktigt det var att sekretessen bevarades.32
A m g r e n pekar också på Kappners anvandning av den atisernitiska
diskursens negativa nyckelord vid angrepp på judiska emigranter3 verksamma vid universitet och högskolor i Edsrden. D e betraktades s o m fiender och f6rsågs m e d allsköns undermgiga egenskapen. G e n o m sitt pråliga
vasen lyckas de alltid sprida sitt gift, skrev Kappner i e n av sina redogörelser, associerande till m y t e n om en judisk v~rldssa~nmansvaPjnirng.~~
G p p n e r s aktiviteten i Sverige var också förema för d e n svenska sikerhetspolisens intresse. X11 och frin dnkdPades h a n för att redogöra för sina
f ~ r e h a v a d e n då
, m a n m i s s t k k t e att han sysslaale med otillåten politisk
pmpapnda. Vad gaPlde hans verhamhet s o m sprakassistent i tyska fritogs
han av sin arbetsgivare f&n dia beshllningas o m bedrivande av politisk
agitatnon. KUB. B r r e , undervisningsråd vid SkoIbivershyre%sen,invgade
Kailppners &lPstkdiga objektivitet P sin ~ n d e r v i s n i n g . ~ ~
Vid BSS-kongressen 1334 godkindes beslutet att avbryta fGrbindelserna m e d tyskarna, m e n samtidigt A d e det överviigande antaler delegater
yrkat p2 att de skulle återupptas. D a f ö r hade e n inbjudan riktats till d e n
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ryska ISS-kommittén att deltaga vid sammantradena under kongressens
sista dagar, men denna inbjudan hade avböjts. För att hitta en öppning i
den fastlåsta positionen hade Harry Johansson föreslagit att tyskarna tillsammans med represencanter för HSS skulle inbjudas till en konferens i ett
neutralt land.35BTrsprungligen torde det emellertid ha varit Kippner som
h d e agerat i arendet. I ett brev till Harry Johansson, daterat den 22 juli,
dar han också anklagade vissa Bänder inom HSS för att alltsedan 1933 ha
intagit en qsH~entBighallning, vadjade han till Harry Johansson att denne
utifrån sin "schwedisches GerechtigkeitsgefuhY och sin "Audiatur et altera pars"-insdlning ("Man
höre aven andra parten", rattsregel uttryckt
redan i den attiska domareden) skulle försöka meda i konflikten. Som
renommerad studentpolitiker Erån ett neutrdt Band och v d förtrogen me$
den internationella studentpolitiken ansåg Kappner, att denne skulle k m na utöva ett avgörande infl~~ande.~"
Harry Johanssons roll som medlare accepterades av PSS:s Assenably,
och vid ert besök i Berlin några veckor senare fick han också tyskarna att
g3 med på att låta sig representeras vid en sådan sammankomst. Fran hans
förhandingar med en tysk delegation, tio man stark, finns en aitf6dig och
detaljerad rapport ställd till hoPPändaren D.J. Cramer, som Ullsammans
med Harry Johansson stod sona inbjudare. Av rapporten framgår att flera
av de eysh delegaterna inte endast f~retraddestudenterna, utan också gå
ett eller annat satt var Imbitna till nazistpartiet.
F6r att bist3 Harry Johansson hade Kappner rest till Berlin för att f&bereda och underlitta kontakterna med de ryska studentledarna. Han var
s c h å närvarande vid överlaggningarna. P2en förhågan om vilken inställning Harry Johansson hade till beslutet att avbryra förbindelserna med
TyskPmd, frainhöll denne den bestörtning och upprördhet Friedrich
Beck $ad hade föranlett. Någon eillfedstdlande förklaring hade heller
inte getts från tysk sida om oms~andighetemakring hans död. Enligt ett
meddelande hade Beck gjort sig skyldig till högf6rriideri, ett brott som av
sammanhanget att döma varit förema f6r ett sarskBt domstolsförfarande.
Enligt en annan uppgik skulle fallet Beck handhafts av det ordinarie domsto8sförfarandet. Vad gallde tyskarnas bestridande av giltigheten i HSS:s
beslut att avbryra förbindelserna med Tyskland, mot bakgrund av att endast tre av fem styrelseledaanipter hade deltagit i det, fradö11 Harry Johansson, att det var föga meningsfullt att tillskriva den tyske Bedmoten,
samt att den @rde befann sig i Sydafrika och var omöjlig att n;. Under
dessa omständigheter fanns det saledes knappast något att invanda mot
formditeterna h i n g beslutet. Som
skid fön den vidtagna atgarden pekade han p5 det f~rhglandet,att tyskarna troligen skulle betrakta
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minnestalet över Beck vid konferensens början s o m e n provokation och
w denna anledning sett sig tvungna att P i n a densamma, vilket av de
franska viidarna skulle ha upplevts s o m e n obehaglig situation.
Från tysk sida framhölls att m a n hade f6rståeBse för de starka kanslor
Friedrich Becks d d ö hade uppvackt, och iiven för att m a n höll ett minnestd över h o n o m . Detta hade m a n inte uppfattat s o m e n provokation. Vad
s o m upprört d e m var att t d e t hade riktat sig m o t d e n t y s h regeringen.
Betrdfande d e motstridig eipggifiema o m B e c h död hade de Iamnats i
god tro. M a n vidhöll att beslutet att utestänga tyskarna ear rattslig synp u n h var ogiltig. Formuleringen hade o c h i i djupt ftirolampat tyskana.
Dessutom hade man blivit d ö m d utan att få tillfdBe att yttra sig.
Då frigan o m den tilltankra konferenseal konni upp, stallde syshrna
villkor ftir sitt deltagande. Harry Johansson förklarade emellertid, att konferensens syfie var just att diskutera meningss8dlj&tigbeterr Om man nedan före konferensen var enig o m principerna för ett framtida samarbete
var ju, fmhö81 hm, e n konferens meningslös. Då Harry Johansson stillatigande under e n lång srund &ört diskussionerna, $ar ryskarna fortsatte
att ställa villkor, blev m a n edágt denne angs%igfös att m a n gått för långt,
vad gdlde att framhdla svårigheterna med e n konferens och betonade att
vad s o m yttrades inte v a rikrat m o t Johansson personligen, uran att m a n
endast öppet ville $iskutera frigan. Denne replikerade då att han naturligtvis inte tagit illa upp, m e n att m a n
måste ta i betraktande andra
svårigheter, namligen att om ingen konferens k o m till stånd, skulle f&bindelserna mellan HSS och TysHand 66rbii avbrutna.
På Kappners inrådan lämnade Johansson förhandlingarna, så att de
t y s h studentPedarna internt kunde diskutera frågan. D2 han återkom
f&Marades f& tyskt håll att mana var beredd att deltaga i d e n föreslagna
konferensen, och att anan trots de anförda svårigheterna, hade full h r troende för Johansson och Cramer, vilka s o m nämnts stod s o m inbjudare a11 sammankomsten. Dock vvie m a n inte att konferensen skulle ha
ofEcie81 hraktar, vilket ursprkangli-n hade avsetts, utan ddt-arria s h % le inbjudas gersonligt. ]FrmföraPlt ville tyskarna på inga villkor träfiFa
W d t e r Kotschnig och Tissington Tatlow, generalsekreterare respektive
ordförande i ISS, vilka m a n ansåg var ansvariga f6r beslutet att avbaryéa
förbindelserna med 'Fyrskland, och m o t vilka deras upprördhet f r h s é var
riktad.37
Sedan Harry Johansson brevledes rådgjort med Cramer om hur m a n
skulle agera i fortsatmingen e n d e s m a n o m följande. Sjalva skulle de inte
f6retrada %SSutan fungera s o m neutrals medare. För att tillmötesgal tyskarnas h a v att slippa tr&a Kotsehnig och Tadow och f6r att inte desaw-
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era dessa, beslöt man att ingen av HSS:s styrelsemedlemmar skulle inbjudas
till konferensen. I övrig var det fritt fram för parterna att själva bestämma
smmansättningen av resp. delegati~n.~'
ZH
arryJohanssons sla-ivelsetill ISS, som slutgiltigt hade att ta stallning
tP11 den planerade konferensen, uttrycktes de tyska haven i en diplomatisk
formulering. Det hette att man från tysk sida önskade en förberedande
diskussion, inte med styrelsen utan med andra ledande personer inom
PSS, innan man mi9ttes till en officiell konferens." Fran BSS:s sida gav man
uttryck för sin uppskattning av Cramers och Johanssons initiativ och f ~ r klarade, att man accepterade förslaget om en informell förberedande diskussion med tyskarna.*'
Mötet med tyskarna hölls i Haag i slutet av oktober 1934. Under förhandingarna stalldes från tysk sida särskilda villkor för återinträde i PSS,
b1.a. krävde man att visa personer på ledande poster inom ISS skulle avIagsnas samt en vittgående omorganisation. I stort sett rörde det sig om de
krav, som framförts vid sammankomsten i Berlin. Gentemot de t y s h yrkandena framhölls då att man förmodligen var villig att diskutera några av
dem inom Assembly, men att det var otänkbart att i synnerhet de anglosachsiska länderna skulle tillalta att Tyskland före återinträdet skulle få diktera förandringar av så vittgående omfattning som kams.
Under en paus i f~iihmdlingarnaöverlade Harry Johansson och Cramer med den tyska delegationen. De framhöll att om tyskarna insisterade
p5 sina laav, frånsade de sig all befattning med Tysklands återinträde i HSS.
Detta ultimatum fick effekt, ty i de fortsatta förhandlingarna uteblev de
tyska haven.
Vid konferensen nåddes en överenskommelse om att återhyta kontakterna. H avtalet förIdarade företrädarna för ISS med utgångspunkt från
Bverläggningaïna, att man i fortsättnin-n inte i något avseende, vare sig
på politiska eller mordiska grunder, skulle rikta klander mot dagens Tyskland och dess nationalsocialistiska regim, inte heller med anledning av
vissa inrikespolitish besjut. Det fastslogs också, att det nu rådde hllstandig enighet inom PS§ om att välkomna ett återupptagande av etc fruktbart
och bestående samarbete med den tyska akademiska ungdomen. Den tyska delegationen å sin sida förklarade att man utifraln ovanstående Marlaggande f r k ISS var villig att återuppta samarbetet.*'
Harry Johanssons uppfattning om resultatet av konferensen var, att
även om den tyska delegationen fick ge upp sina vittgående krav, så innebar det ocksa en Mar reträtt från ISS:s sida. Tyskarna hade och; förklarat
sig nöjda med vad som uppnåtts. Han sig aven vara imponerad av det
lugn och den saklighet som utrnarkite den tyska delegationens uppträdan-
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de. Han trodde heller inte att det skulle dröja länge, innan Tyskland åter
var med i HSS som liktdld partner.42
BetriiKande omständigheterna kring Friedrich Becb död, fram& det
inte av kdlmateridet om och i vilken utsträching denna f i g a hade behandlats. Man får emellertid utgå ifrån att den diskuterats, eftersom det
var denna handelse som hade utlöst konflikten. I Crarners och Johanssons
fGrslag till dagordning ansågs också detta iirende, jämte de framtida förFrån våren
bindelserna mellan TyskLmd och ISS, som det
1935 finns det emellertid nya uppgifter om fallet. P ett brev till Herman
Kappner berättar Harry Johansson, att riktigheten av de muntliga uppgifter han fått av Kappner "i förtrolighet" vid ett sammantr&ande P kund,
om att Friedrich Beck vid Deutsche &adennies årsh6gtid i MiBnchen
hade "rehabiliterats", hade hm nu %tt behahat fr5n annat " f d t ti~1föditligt ha$B)>.Samtidigt hade han fått veta att Becks mördare var kanda, men
att de hade en sådan stallning i samkidlet, att vederbörande myndigheter
inte ansett sig kunna vidta några åtgärder mot dem. Då han fått dessa
uppgifier utan tysthetslöfie, ansåg hm, att han kunde använda dem så
som han fann p&dlat. Syhande på den enligt tyskarna f6rödHngukande
behmdPPng de ansett sig ha blivit utsatta för, och p i den upprördhet och
indignation de därvid givit uttryck at, ansig han mot baPcgaund av den
vandning f d k t Beck tagit, det "iclie riktigt Hidsamt act de officiella tyska
studentorpnisationerna gentemot HSS anrigga attityden av förföljd
oskuBcB".44
Vad sedan $ilde det slutliga go&bnandet av överenskomme~sepni
Haag, accepterades den av HSS. TPjrsBiarna viigrade &&emot att ratificera
avtdet. Man vidhöB1 de h a v man tidigare stdPt. Harry Johansson förhoppnhgar om ett iterupptagande och en normdisering av förbindelserna mellan PSS och de tyska studenterna infriades saedes inte. H det t y s h
svaret ii11 ISS framhalls att man eker ingående diskussioner bland medlemmarna kommit frann till att man inte kunde godta överenskommelsen,
såvida man inte tillmötesgick de sysh haven. Under nuvarande oprastandigheter saknades grundförue-sättningarnaf6r ett samarbete. Man t d d e
om den sista tidens bittra erfarenheter, syftande p2 ISS:s avbrytande av
förbindelserna med Tyskland. X18 de personer som m m kivde skulle avIagsnas fran ledande poster inom PSS hörde b1.a. Abert Einstein. Han
besblldes ftir att av illvilja skapa svårigheter för ett ärligt internationellt
Einstein som var av judisk hikoanist, var född i TysUmd,
men hade i samband med att han kom in på den tehiska högskolan ETH
i Ziirich B 896, avsagt sig sitt tyska medbong~skapoch blev några ais sennare schweizisk medborgare. Han var pacifist och hade u t m att vara rgttro-
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gen jude tidiga engagerat sig för sionismen. Under 1920-tdet hade han
blivit hårt ansatt av de antisemitiska stämningar s o m fanns i Berlin, också
bland @siker, där han var professor sedan 1914, e n tjänst s o m han lämnade i samband m e d Hitlers maktövertagande 1333 för att sedan vara h u t e n till Institute for Advmced Study i Princeton i USA.46
Vidare stdadldes krav p2 att de personer i n o m ISS, s o m hade det administrativa ansvaret, och s o m m a n ansåg olämpliga att handha d e internationella förbindelserna, sknnlle avskiljas från verksamheten. Här syftades på
de personer, s o m besluca-aco m suspenderingen avTysMmd. M a n ifrågasatte o c h 2 o m de eliskilda ländernas representanter i PSS verkligen företriidde sina länders studentintressen, och o m de hade sina medlemmars förtroende. Detta ville m a n ha e n kontroll av. Dessutom hävdes e n omfatt a d e omorganisation och revidering av organisationens stadga, b1.a. yrh d e s att presidentposten skulle rotera rndlan medlemsländerna m e d två
ars intervall. Slutligen framhölls att d e n tyska uppfatningen handlade o m
grundläggande frågor, och att de var av avgörande beqdelse för framtaden. G e n o m det hyska reforrnf~rslaget,som tiBPkommit p; grund av brist
på ansvarig ledning i n o m BSS, skulle organisationens livsduglighet inte
h g r e bli avhiingig av e n intern personhets utan av d e n akademiska ungd o m e n i de enskalda länderna.
M a n var övervgad o m att e n arbetsduglig kommitté snabbt s k d e
åstadkomma denna förändring av statuterna. Om detta steg togs, försäkrade m a n att Tyskland utan d r ~ j s m a var
l berett att fullt ut ater samarbeta
med HSS samt betonade, att d e n unga tyska generationen av hela sitt hjärta
önskade ett samarbete med ungdomar i andra liinde~-.~'S o m synes var det
oerhört provokativa h a v s o m ryskarna ställde.
Infi9r SFS:$ séyrelse uttryckte Harry Johansson sin besvikelse över att
~ s k l m ej
d ratificerat d e n träffade överenskommelsen i H a ~ g . ~ W atoln
kade det tyska svaret s o m antingen beroende på bristande först2else %r
l-ets dlvar och e n optimistisk övertro på övriga länders oundgängliga
behov av tysk medverkan i HSS, eller s o m bristande vilja att verkligen återinträda i PSS. En tredje rntijiiligkaet, s o m han dessutom ansåg för troligast,
var, att Tyskland inte var d1tCpr angeliiget att återintriida, m e n var berett
att gipra det o m de uppstallda vilikoren, vilka skulle ge Tyskland e n dominerande ställning, accepterades. Tyskarnas minskade vilja att återinträda
skulle då bero på att mm i FUP, d e n akademiska federationen i n o m Nationernas förbund, trott sig ha funnit ett bättre medel för kontakt med
andra kinders studenten: E n av de ryska delegater, s o m Johansson träEat
vid denna organisations Bcongress i Köpenhamn i slutet av december
1334, hade uttryck uppfattningen att FUI efter vissa reformer skulle bli
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den basta instansen för internationellt studentsamarbete,och att CIE och
ISS skulle bli öveAödnga, sedan denna organisation blivit aBlräcPdigt
stark.
Vad gällde den inställning SFS skulle inta i den nuvarande situationen,
menade han, att dess styrelse var den enda institution som skulle kunna
"rädda situationen". Tyskarna var kanske inte helt likgiltiga fajr en direkt
viidjan från SFS:s styrelse att på grundval av den i Haag trSTade överenskomrnejsen iterintriida i HSS, som varande den enda organisationen som
för närvarande och säkerligen för laing framtid framöver kan tjiina som
forum för internationdlt studentsmarbete. Skulle emellertid den svensh
aktionen vara utan verkan, borde styrelsen @ra klart f& de tysh studentot-ganisatioaiemaatt de genom sitt stAlningst-ande stallt sig utanför det
i vilket SFS både formellt och redlt var
internationellast~adentsmarbete~-,
engagerat.*'
En annan iakttagelse som Harny Johansson hade gjort var att den v s h
arbeeketsen av PSS, som nu ombildats till Deutscher &eis fur Hnternationde Zusammenarbeit im Studentischen SoziaQdienst,genom sitt seheéab-aathade tagit upp sådant arbete som tillhörde 1SS:s verksamhetsomride. Första techet harpa var, konstaterde han, den internationella e n h t
rörande hedit- och stipendiefrkor som ryskarna satt iging som underlag
för en kreditkasse- och stipendiekonferenmsi Freiburg i slutet av april B 935.
Aktionen kunde tolkas som om man ville g6ra ISS överflödigt. Sverige
borde &rför inte medverka i denna verksamhet, ekersom SFS genom sitt
engagemang i HSS hade sarskalda förpPiktelser mot denna organisation.
Det kunde inte, menade hm, anses försvaligt att SFS genom sitt deltagande stajdde en organisation, som vill begagna enkaten för vissa studentpolitiska syften, vilka stod i strid med SFS:s egna. Det skulle leda an81 absurda situationer, betondde han, om ett enskilt land sökte trgda i den internationella organisationens stidle och begära andra länders medvedcan, i
synnerhet som detta gjordes genom att erbjuda f6rminer, som inte har
nigot att göra med konferensens ~ f i e . ~ '
Trots att SFS hade meddelat tyskarna, att man av ovan nämnda s M ej
önskade skicka Ggra representanter till Freiburg, hade ändi inbjudan utgatt till de olika kårerna, ett fajrfarande som Harry Johansson kahb-igt h i tisera$e. P ett brev till Herman Kappner framhöll han de konsehenser det
kunde innebara, att man bakom den o&ciella studentorganisationens
rygg vände sig till de enskilda, till SFS anslutna kberna. En förutsattning
f6r samarbete var, framböll han, att man visade den Bojdit-et, som båda
parter hade ratt att häva."
Tre lundensare, Vilhelm Scharp, Bo Gerle och Nils Gustav Hagander
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hade emellertid tarots SFS:s avvisande hållning bevistat konferensen. På en
förfrigan från dem ställd till Harry Johansson i dennes egenskap av ordförande i SFS, om l i l i g h e t e n att delaaga i sammankomsten, hade denne
meddelat att han helst såg att de avstod, men att han å andra sidan inte
ville motsatta sig deras deltagande, eftersom han gama unnade dem att
"gratis få f~retagaen turistresa till TysMan$", men att de under inga förhållande fick uppträda som o£ficiellarepresentanter för SFS. Vilhelm Scharp, som var universitetslektor i tyska, deltog saledes som privatperson,
medan Getle och Hagander företrädde Lunds studentkårs
P ett brev till Harry Johansson gav Vilhelm Scharp några intryck från
konferensen, som han betecknade som en skickligt bedriven propaganda
för7$sklands "nya uppfostrings- och urvalsprinciper". Deltagarna bestod
huvudsakligen av personer utan kontakt med ISS, och förutom Belgien,
Danmark, Ptalien och Tjeckoslovakien, van endast mer eller mindre till
Tyskland allierade stater officiellt regresenterade.j3Betraande den danska representationen frarnhö11 Harry Johansson, att han från inflpelserikt
danskt ball fått veta att danskt delragande inte kommit ifråga, om man
b n t till omstindigheterna kring k ~ n f e r e n s e n . ~ ~
Inom PSS var man angelägen om ett tyskt återintrade i organisationen,
vilket kom till uttryck vid ISS:s årskongress i Woudschoten i Nederlanderna sommaren 1335, dir man var överens om att verka för detta.55Till
1936 ars ISS-kongress i Sigtuna var också en delegation av tyskar inbjudDet ledde till att Tyskland återinträdde och följaktna som observat~rer.~~
ligen deltog man i 1937års ISS-kongress i Nice. Av den svenska delegationen beshevs denna som "livligare" an tidigare kongresser, vilket, som det
hette, "var att vanta>)eker ett tyskt fQredragmed titeln TJolkgemeinschuJt

u n d Hock~chule.~~
Hitintills hade SFS varit korresponderande medlem i ISS. Fullvärdigt
medlemskap byggde, som ovan nämnts, på representation via nationella
kommittéer. 1936 bildades Svenska kommittén f6r Internationel1 Student Service, och därmed blev Sverige fullvärdig medlem i organisationen. I denna kommitté ingick förutom ledamöter från SFS, representanter från Sveriges förenade kristliga studentrörelser och Sveriges akademiska förening för Nationernas förbund samt ytterligare nalgra äldre och yngre akademiker, som var sakkunniga på några av kommitténs arbetsområden. Detta innebar att SFS som organisation ej langre hade någon formell
förbindelse med PSS. Via kommittén hade man dock ett stort inflytande.
Sarsknlt aktiv var Harry Johansson, som vid denna tidpunkt var den ende
skandinaviske ledamoten i Assemblyn, ISS:s beslutande organ.
Under andra väddskriget intensifierades 1SS:s verksamhet för nödli-
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dande studentem: Därmed stod dess ursprungliga uppgift åter i förgrunden. Senare anslöt sig organisationen till European Student Relief Fund i
Geneve, ur vilken World Student Relief utvecklades. H h j d p v e r h a d e t e n
tog o c h å de svenska studenterna del genom e n särskald nationdkommitd , d e n 4343 bildade Internationella studenthjdpens rikskommitté, genom vilken drygt e n halv million h o n o r stalldes till 66rfogarnde för hjdpverksamhet bland studenten i Bnglageb; Byktingstudenter i Sverige och
studenter i bigshärjade l Z ~ ~ d e r . ~ ~
Av framstdnPlningen framgår att de e y s h studenternas delta-nde i det
internationella studentsamarbetet i n o m BSS i n n e b a svårigheter och gav
uppbov till konflikter. Så hade ju också varit fdiet under 1320-tdet. D a
@ilde det de tyska relationerna m e d CIE. N u handade det o m f6rbPndeiserna med ISS. Då Pihoan nu påtog sig SFS rollen s o m snedare till förmån
f 6 r a j r s ~ a n dM
. a n var s o m framgått ytterst angelägen o m de tyska sttudenternas deltagande i det internationella studentsamarbetet i n o m ISS, Det
nazistiska m&tCPvertagandet innebar &%vidlag inte någon förändrad instdallning, trots att m a n var medveten o m regimens brutalitet och våldmetoder. Nazisternas mord på den tyske studentpolitikerra Friedrich Beck,
dar c y s h studentpo8itiker var inblandade, gjorde ingen skillnad, trots d e n
upprördhet och inndignation dådet väckte. Det ska81 dock påpekas, att
m a n aven i n o m HSS var angeliigen o m ett tyskt återinträde, då ju ett av
1SS.s främsta syften var att s m m a n f 6 r a politiskt motsatta länders studenter för att ckarmed öka förutsättningarna för mellanfolMig först2else. S o m
fraangaitt återinvaides o c h ; tyskarna P ISS vid 1335 års kongress.

D.St. försbjkte aven pai egen hand spela e n internationell roll. Bland annat
arrangerade organisationen konferenser och tog initiativ till e n h e r uppgifter som normde- b r u h d e handhas av internationella organisationer. M a n hade ochal planer på att bilda e n ny internationell studentsarnimanslutning, vars omfattning emellertid var begriinsad till1 tyska, skmdiniavish, frisiska och flamländska studenter. Det r ~ r d esig således o m e n
organisation med germanska förtecken. Detta alternativ a w i s d e s emellertid bestämt av SESS.Det tyska utspelet blev ocksi resultatlöst.
Ledningen i D.St. h d e redan i juli 1331 aivertagits av nationidsocialistiska studentgrupper, att marka ett och ert hdvt ar tidigare iin det nazistish niktövertagandet i riket. Medan nationdsocidisterna under 1320-taBets senare kid& forthrande spelat e n blygsam roll i tysk rikspolitik, hade
de bland studenterna krakigt ökat i anta8 och blivit e n ansenlig m&tf&-
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tor i den tyska studentpolitiken. Bland studenterna var också jordmånen
r nazistiska r~relsengenom die rassisch-vökische Richval förberedd f ~den
tung, en växande antisemitisk fraktion inom D.St., som utgick från rasprincipen som grund f& medernskap, och vars verksamhet och program
hade så stora likheter med de nationalsocidistiska studentgrupperna, att
studenterna hade svårt att se skillnaderna Det nazistiska budskapet om
ledarskap, övervinnandeav klasskamp, folkgemenskap och nationell upprättelse var svårt att stå emot. Nazisterna försökte också anpassa verksamheten till universitetsmiljön och ge den ett intellektuellt innehall genom
att betona ideal som akademisk frihet och universitetens a~tonomi.~'
Sedan D.St., som haft ett samarbetsavta4 med CJE, under 1330 brutit
förbindelserna med studentinternationden, sökte den tyska studentorganisationen pa sundra vägar knyta internationella kontakter. Särskilt intresserad var man av utbyte med de nordiska länderna. Som ett led i denna
strävan inbjöd D.St. till ett rysk-nordiskt möte i Rostock i slutet av juli
1932, vid vilket Erik Ekman, Uppsala studenter, av SFS hade utsetts att
representera Sverige-Förutom de nordiska iaanderna var också flamländare
och friser företradda. Dessutom fanns bland de inbjudna representanterr
Spanien och. Bretagne. Ett antal engelsman, som anmält
na f ~ Ungern,
sin närvaro hade lämnat återbud i sista stund.
Förutom femligheter av olika slag upptogs programmet av föredrag av
savd de inbjudna gästerna som av vardarna. Ett föredrag av en tysk mötesdeltagare över &ner: Kulturkreise - Kulturerneuerung hade, framhaller
f ha ii, en "omisskiirinPig nationalsocialistiskprägel".IPen norske representanten, "drog sig då inte", för att anvkda E h a n s formulering, att i ett
inlägg i den efterföljande diskussionen beteckna det nationalsocidistiska
tdet om &ólksgenossenschajsom fraser, vilket omedelbart "frammanade
protester, och hotEdla fotshapningar från auditoriet". Ekman begärde då
ordet för att som han uttryckte det "i möjligaste mån amrubba den tillspetsade situationeri". Han frmhölB att grunden för ett samarbete var die
Wrwandscha3, och på grund därav "samhörighet", syftande p5 dec germanska sslitskapet. Han stallde sig dock frågande till Ungerns, Spaniens
och Bretagnes roll i det sammanhanget. Det första villkoret var att politiken avlägsnades. Som varnande exempel &amhö11han CIE som han utgick i f r h att alla f~rdörnde.Ekmans inlägg skulle enligt vad han uppger
"ha gjutit olja på vågen".
Att f2 de internationelb studentkonferensernafria från uttalanden och
deklarationer med politiskt innehåll innebar svårigheter. Det hade visat
sig tidigare och skulle aven framgent medf~raproblem. Så också vid den
har sannmankomsten. Vid den ekerföljande diskussionen eker ett annat
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föredrag av e n tysk deltagare Gver amnet Deutschland und der StrakturwandeLder kWLtwirtschaJt bitiserades även detta av d e n norske delegaten,
vilket enligt E h a n gav h o n o m tiPlfaPPe "att deklarera sin kommunistiska
tro", m e n , fmmhöl8 han, de tyska delegaternas inlägg i diskussionerna
praglades å andra sidan av bekännelser 811 n a t i o n d s o c i d i ~ m e n ~
Vid m s t e t d i s k u t e d e s också det framtida samarbetet. De tyska viirdarna framhöll, att m a n inte iFör närvarande strävade efter någon form av
sammanslutning, utan vad mm önskade var att det s o m
kunde
fortsätta, så att e n liknande sammanBáomst kunde arrangeras följande ar,
helst i något annat land an T y s k h ~ dM
. a n underströk också värdet av att
personliga kontakter skapades mellan n o r d i s h och tyska studenter.
E h a n förklarade sig villig att arbeta för e n fortsatt utvecMing av de
förbindelser s o m knutits vid konferensen, m e n under förutsattning att det
endast rörde sig o m ett tysk-nordiskt samarbete. Det hade nämligen ryktats om att för den händelse det tysk-nordish studentmötet skulle äga
r u m i TysMand, så skulle aven ungrare och itdienare inbjudas, vilket bekraftades av tyskarna. E h m förklarade då att det var otankbart fön
Sverige att deltaga i e n sidan konferens, då d e n skulle uppfattas s o m e n
anti-fransk blockbildning. H a n ansåg emellertid att Sverige hade mycket
att kara av qskarna, sarskilt vad gallde det praktiska studentk&sarbetet,
och var positivs inställd till att någon form av fGrbindelse skapades. E n
lamplig åtgärd för narvarande kunde vara, ansåg han, att någon av d e
tyska studentledarna inbjöds till det kommande nordiska studentmötet i
Köpenhamn fGr att d i r diskutera möjligheterna till e n fortsatt uivecMing
av f~rbindelserna.~'
D e danska och norska representanterna vid konferensen ställde sig
emellertid avvisande till ett fortsatt tysk-nordiskt samarbete. Detta framgir av e n säïsksi8d deMaratjon från Danska Akademikers Nationdraad och
Det I\aorska Studentersamhnd ställd tP11 ordfGranden i D.St. H denna
framhölls att man mycket uppskatattat det tyska initiativet och också ansett
det ~ n s h i i t - ,t att studenter f& alla 1iinder träffades för att diskutera tidens brannande problem. M e n då det vid konferensen visat sig, att det
fanns &för stora och djupgiende meningssk%lnadermellan de deltagande länderna, ansåg m a n att det under nuvarande f6rhaBPanden saknades
föruts5ttningar fGr ett samarbete m e d D.St.6' W m a n naturligavis syftade
p i vax d e n nazistiska propagndan s o m k o m till uttryck vid konferensen.
E h a n ans- det oklokt att ställa sig avvisande till tyskarnas anknytningsB'örsi9k. H a n insig visserligen svårigheterna med att avlagsna politiken fran smmankomsterna, m e n fann det ändå omöjligt att ansluta sig
tiPP den dansk-norska aktionen, s o m h a n menade var oklok. D e n hade
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väckt förstämning bland tyskarna, som enligt E h a n var "förtjänstPaalla,
sympatiska män" varför han ansåg den "bryska atgärden" för obefogad.62
E h m s förslag att inbjuda en representant för D.St. till 1933 års nordiska studentmöte i Köpenhamn för att överlägga om de framtida nordiska fikbindelseana diskuterades vid SFS:s svrelsemöte i slutet av september 1932. Förslaget bifölls, men E h a n framhöll att det var angeläget att
Betona att det endast var fraga om ett samarbete för planering av studenttriaffar och inte handlade om bildandet av en organisation, då det annars
hnns risk f6r att arrangemanget skulle få en "antigdlisk karaktär och ej
det 6nsBNa:rda progermanska?~ 6 3
Det planerade nordiska studentmötet installdes emellertid av okända
ska1 och följaktligen blev det inte aktuellt med någon invitation av D.St.'*
Med sakerhet hade dock Danmark och Norge motsatt sig en inbjudan,
mot bakgrund av den avvisande hållning man intagit till ett samarbete
med den tyska studentorganisationen. Att notera ar sadedes att medan
danskar och norrmän var negativa tiB1 ett samarbete med de --ska studenterna på grund av den nazistiska propagandan, ansåg man av allt att döma
från svensk sida att detta inte motiverade ett nej till samarbete med tyskarna. Den danska hdlningen torde ha berott p%att den danska nationaiunionen, Danska Akademikers Nationdraad, vid denna tidpunkt hade en
ledning som var mindre högerorienterad och rnindre tilltalad av det nazistiska budskapet.65Helt vänsterorienterad var den nors-ska nationalunionen, Det Norske Studentersmfund, dar Mot Dag, en vänsterradikd socialistisk grupp, sedan 1930 innehade styret."GBetrdfande SFS var förhallandet det motsatta. B likhet med det stora flertalet studenter vid denna tid
var man inom SFS:s styrelse konservativt orienterad, aven om vänstersympatier ochå f6rekorn. Trots den nazistiska propagandan ville man slå
vakt om och utveckla förbindelserna med de tyska studenterna.
Från tysk sida var man angelägen om en fortsatt utveckling av de tysknordiska förbindelserna. Som ett led i denna målsättning inbjöds till en
ny konferens i Greifswdd i mhadsskihet majiljuni 1333. Enligt Harry
Johansson var syftet att bilda en ny internationell studentorganisation
omfittande tyska, skandinaviska, frisiska och flmlapidska
En
framträdande studentpolitiker i D.St., Reinhold Schultze, hade i början
av året besökt Sverige för att förhanda om ett svenskt deltagande. Enligt
denne sltdle 50 cyskar, 15-20 holländare, 35 skandinaver samt dessutom
delegater från den flamländska st~adeneorganisationeni Belgien och den
frisiska i Nederländerna inbjudas till konferensen. Programmet skulle vara
opolitiskt. Som amnen hade b1.a. nämnts Der Stz~dentundsein Volk same
Gemeinschaj und Individualismus. Då man från svenskt hall misstänkte,
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att konferensen hade ett "politiskt mtifranskt syfte" med anledning av
dess "storgermanska ka&tär" stalldes n k r a frågor till Schultze, b h . om
de anminen som skulle behandas enbart var av intresse för de germanska
studentorganisationerna,och om det inte vore bättre att konferensen anordnades av HSS. N-ot bestämt svar gavs inte, men SchuPtze fddarade
att han skulle rådgöra med D.St:s styrelse i sendet och lovade aterkomma
med ett svar.
D$ frågan om den yska inbjudan "ohandlades vid SFS:s styrelsemöte P
början av februari hade något svar ännu inte inkommit. Av diskussionen
framg5r att meningarna van delade bland styrelseledamöterna om vilken
hållning man skulle inta. Harny Johansson var skeptisk till ett deltagande.
Han menade att det tydligt framgick att D.%. hade vissa politiska syften
med konferensen. Sverige hade utträtt ur CIE på gr-rund av organisationens politisering. SFS bonde darför inte inträda i "en annan politisk konstellation med sannma fel". &e Bergman, StockKdms studentkåren;h d e
samma qpfattning. Han ansaig att den nya inbjudan hade ännu mera av
"illa maskerad politik'' iin vad E h a n rapporterat från den tidigare konferensen i Rostock. Arne k d g a , Uppsda studenatkir, konstaterade att "det
hela verkar nazistbetonat", vilket han menade kom att bestämma vilka
åsikter som kom att göra sig gallande. Nils Bagge och Carl C:son Bonde,
båda representerande StochoPm~studentkårer, stgallde sig däremot inte
avvisande till inbjudan. Den f6rre framhö%Patt om det fanns något av
varde att h w t a ur konferensen så "vaför då backa av ridsla f6r politik. Vi
behöver inte s15 ifrån oss med bägge kander f6r den pangermansh tanken". D5 inbjudan inte avser bildandet av en kartell, utan endast ahöranide
av föredrag, har detta, framhöll han ej med "via politiska instdlning att
göra". Carl C:s Bonde hade samma uppfattning och mende att så lange
man endast åhörde föredrag och inte ställde sig bakom några resolutioner,
fanns det ingen risk för att man komprometteaade sig. De svensh deltagarna har Iibom i Rostock möjlighet att "dämpa de tyska andarna och
darigenom föra över det hela på ett mera internationellt plan", fastslog
han.
Efter avslutad diskussion beslöt man att bordlagga frigan till nästa syrelsemöte. Svar borde d$ ha inkommit frin D.St. Under tiden skulle man
ta reda p i viken imstaPlning Nederländerna och Danmark hade till inbjudan. Att frågan ansågs viktig framgår av att man också beslutade att förhöra sig hos Utrikesdepatementeé om lämpligheten av ett svenskt deltagande i konferensen.''
I slutet av mars anilände ett brev till Harry Johansson från Schdtze.
Nazisterna hade d i tagit makten i Tyskland. Dröjsmdet, antydde Schult-
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ze, var en följd av händelserna i samband med detta. Han utgick ifrån att
man i Sverige fortfarande var intresserad av ett samarbete med D.St. och
presenterde ett detaljerat f~rePasningsprograinmed grundtemat Student
und KLk &r den planerade tysk-nordiska konferensen i Greifswald. Progrmförslaget upptog föredrag b1.a. om Die kulturellen Beziehungen zwischen Skandinavien und Deutschland in Geschichte und Gegenwart och Die
geistige Haltung der deutschen akademischen/ungend. Det föreslogs också
att konferensen under de sista må dagarna förlades till kund för fortsatta
f~rhandingar~
Förutom skandinaver avsåg man att inbjuda engelsmän,
holländare och flamländare." l sitt svar betonade Harry Johansson, att en
föruts5ttnPng f6r SFSs deltagande i konferensen var att dessa också var
oficiellt inbjudna."
Vad som emellertid fått SFS: s styrelse att stalla sig tveksam till den
tyska inbjudan var en incident, som intd-agati anslutning till en engelskfransktyslc konferens i Leyden i april 1933, anordnad av ISS, dar den
nedertandska ISS-kommittén stod f6r de tekniska arrangemangen. Konferensen var ett led i organisationens malsättning att sammanföra politiskt
motsatta länders studenter för diskussioner i hmratlig samvaro och darmed &a f6ruts5ttningarna för mellanfolklig förståePse. De ämnen som
diskuterades vid sammankomsten rörde sig om den intellektuella ungdomens stallning éI11 spörsmålen om nationen och staten, s m t dess förhallande till Europas ekonomiska och
problem." Enligt ett Amsterdarn-telegram publicerat i Dagens Nyheter den 13april hade en rysk ma tiondsocialistisk deltagare p%grund av sin politiska hallning av Leyden-universitetets rehor Etjridarats inte langre vara önshärd som gäst. Med anledning darav hade den ryska delegationen Pamnat konferensen, som därefter
a~slutades.'~
Via utrikesdepartementet övedhnades till SFS i slutet av maj av den
svenske ministern i Haag, en till svenska översatt redog6relse för omstandigheterna vid samrnan8comsten i Leyden. Redogörelsen hiirrörde sig från
Leyden-universitetets rektor, professor Johan Huizinga, som var hedersordf6rande vid konferensen. P denna omtalas att det konamit till universitetets akademisenats kannedom att ledaren för den av nazistsympatisörer
sammansatta tyska delegationen, Dr D. van der keers, skulle vara f6rfattare till en antisemitisk broschyr, där ritualmord på kristna barn skildrades
som ett trovi-irdigs f&tum och som en verklig fara. Då senaten för universitetets anseendes skull måste förvissa sig om sanningshalten i detta påstaende, anmodades van keers att inför Muizinga Margöra hur det hela förhöll sig. Han erkainde sitt författarskap, men f6rkdarade sig inte själv tro p5
ritudmord. Vidare påstod han att broschyren hade nytryckts utan hans
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vetskap. S o m försvar för sitt handingssätt framhöll h a n d e n atmosfär av
hat vari Tyskland levde, e n ursäkt s o m inte accepterades. Huizinga gav
uttryck åt d e n kaderniska senatens avsky o& fförakt för uttalandet och
anmodade van Leers att inte längre begagna sig av d e n gästfrihet, s o m
universitetet visat konferensens deltagare. S o m niimnts fick detta éiP1 f61jd
att hela den t y s h delegationen förMarade sig solidcbsisli med sin ledare och
I h n a d e konferensen, s o m $%med avslutades e n dag tidigare än vad s o m
var avsett.
Det inträffade hade emellertid enligt Eeydenuniversitetets redogörelse
inte påverkat förhandlingarna, utan dessa hade haft.sin normala @ng.
D e n tyska delegationen hade under konferensen inte gjort sig skyldig till
nggot olampligt uppträdande utan fritt f5tt uttrycka sina åsikter och bemötanden från de andra deltagarnas sida skedde i korrekt form. Tyskarna
hade inte hretagit någon politisk aktion utan endast redogjort f6r och
ftirsvarat d e n nuvarande regimen i ajr~k8and.'~Samma uppfattning k o m
till uttryck i d e n nederländska ISS-kommitténs svar på SFS:s fönifrkan.
Dar betonades dessutom att intermezzot inte hade något att göra med
sjidva konferensen och att tidningsuppgifterna inte var korrekta.74 Föruto m notisen i Dagens Nyheter fanns e n artikel i d e n franska tidningen Le
Temps o m konferensen, där maii dock var övervägande kritisk till tyskarnas agerande. Deras framtoning beskrivs s o m aggressiv i likhet m e d , s o m
det hetep; den nationalistiska ideologi de Greträdde, v i k t knappast,
fiainhölls det, bidrog B11 att skapa e n Biedig atmosfar och e n internationell anda.75
D a SFS:s styrelse vid sitt sammanträde i slutet av maj 1933 slutgiltigs
skulle ta stAlning till d e n ovan nämnda tysk-skandinaviska konferensen i
Greifswdd, beslöt m a n att tacka nej till inbjudan. S o m SM angav m a n de
inre politiska förhalandena i Tyskland. M e n också att m a n inte erhållit de
upplysningar och garantier m a n begiirt rörande officiellt hollaPbdskt och
engelskt deltagande, vilket innebar att det fanns risk för e n inte önsbard
blockbildning riktad mot "vissa länders nationdunioner", varmed avsags
de latinska och slaviska B~ndernas.Från Nederländerna hade meddelats att
m a n inte hade mottagit nagon inbjudan, vilket hade framhallits f6r Herman Gppnea: Denne hade shivit till S c h d a e o m detta, m e n inte erhållit
något svar. Hurhavida omständigheterna vid konferensen i Leyden hade
SFS:s beslut att avbtija inbjudan framgår ej. Förmodligen inte. H
vilket fall s o m helst var m a n positiv till tanken på en Bihande konferens
ett annat ån; då förhalandena i Tyskland hade stabiliserat^.^^
Ett annat spörsm2 il anslutning till de svensk-tyska studentte8ationerna, s o m blev aktuellt i samband med att nazisterna tog makten i qskPmhB,
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var den inledda diskrimineringen och förföhelsen av judiska och kommunistsympatiserande studenter, vilket innebar att de utestängdes från universitet och högskolor. Ett initiativ i denna fråga togs av Danske Studerendes Fzllesraad. B en skaivelse anmodades SFS att tillsammans med Danmarks, Englands, Finlands och Norges nationdunioner deltaga i en frarnställning till D&. om att verka för att studenter, som eljest är berättigade
att studera vid tyska universitet och högskolos inte p2 grund av ras eller
politisk hållning avstänges därifrån.77
Från SFS:s styrelses sida framhölls att man uppskattade syfiet med förslaget, men man ifrågasatte till~iiga~ångssattet.
1 sitt svar till danskarna
påpelades, utifran de erfarenheter mani haft under förhandlingar med
D.St, att den f6reslagna framställningen inte skulle f3 önskad effekt. D.St
skulle med sakerhet hänvisa till att de judiska studenternas tillträde till de
tyska universiteten inte enbart var en rasfGga utan även ett arbetslöshetsproblem, samt act de kommunistiska studenternas stdlning inte var en
partipolitisk friga utan en angelägenhet, som malste ses i sammanhang
med den tyska statens ledande principer. Det kunde darf6r befaras, att
D.St. skulle betrakta en adress från andra nationalunioner som en otillbörlig inblandning i inre tyska förhalanden och dirför med harm kommer att tillbaliavisa den. H stället f~reslogman att D.St. skulle inbjudas till
en mindre konferens av informativ lcardstar, där f~shallandenavid de tyska universiteten och högskolorna skulle behandas. Harry Johansson msåg det sannolikt att D.St. skulle acceptera en sådan inbjudan.78
För att närmare överlagga med danskarna besökte Harry Johansson
Köpenhamn och underhandlade med ledningen för FzlPesrådet. Darvid
framgick det att EnmgPand bifallit förslaget om en skrivelse till D.St., att
Finland f6rHarat sig inte kunna handägga ärendet på grund av ferierna
samt att Norge inte liirnnat något svar. Resultatet av de dansCsvensl<a
överl-gningarna blev att man enades om det svenska förslaget om en
konferens med D.%, FzllesrZdet f6rHarade sig villigt att arrangera sammanhmsten." Men med största säkerhet blev konferensen aldrig av. I det
genoing2ngna materialet nämns nämligen inget om att en sådan sliulle ha
ägt rum. Troligen hade tyskarna avvisat förslaget. Harry Johansson skulle
saledes ha överskattat tyskarnas beredvillighet att dislutera frågan.
Den verksamhet som PSS:s fjärde kommission bedrev bestod i att ge
hjdp at nödlidande studenter. Vid denna tidpunkt handlade det om att
bista de studenter främst av judisk börd, som på grund av nazisternas
förf6lBojelser niingats fly f& sitt hemland. Ett &tal av dessa hade tagit sin
tillflykt till Sverige. Denna alternativa möjlighet att engagera sig till förmån för de fikföljda sk-judiska studenterna väckte emellertid motstånd.
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InstaPPnin-n till judiska flyktingstudenter iii- förvisso val kaaid genom de
beryktade kårmötena i Stockholm, Uppsala och k u n d , 1939, ckär majoriteten uttalade sig m o t ett mottagande. Protesterna riktade sig m o t ett förslag från m e d i c i n d s ~ l s e no m att Sverige skulle mottaga tio medicinska
specialister av judisk 'börd B; S t o c h o l m anordnades protestmöter av
Svenshocidistiska studentHubben, e n nazistisk studentsammansButningg
Likvid samlades 450 studenter tiP1 girstest m o t planerad import av judiska
lakare, tandlikare och apotekare. 1 Uppsala och Lund udystes kårmöten.
För Uppsdas del anfördes arbetsmarhadsskd s o m grund för protestyttringen. Lund nöjde sig ej med detta. Fönatom att m a n anslöt sig till de
synpunker, som framförts i UppsdaresoPutione11,avslutades lundaprotest e n med e n mening vars innebörd andas rasism och antisemitism. Det
heter i s P u a 2 m m e n "att e n invandring, s o m medför att fa&mande elem e n t upptagas i vårt folk, framstår för oss s o m skadlig och inför framtiden
oförsvarbar". I sammanhanget kan namnas att det i det snorngånga
SFS-materider från denna tidpunkt, varken i protokdl eller korrespondensserier, påtraffats någoni kommentar till uttdandena, v i l k t f& anses
annm5sbiqsvärt.
Redan 1334 möter m a n emellertid e n negativ installning till judiska
flyktingstudenter. Vid ett styrelsemöte med SFS i september 1934 uttryckte Stig Jagersk6Pd, vice ordförande i U p p s d a studentk3, sitt missnöje hiver att e y s h politisk2 flyktingar, s o m s ö h inträde i S t o c h o l m s nation i U p p s d a på ett "nara nog khsynslöst s&" hade för avsikt att söka
stipendier, s o m "natur8igcvis i f ~ r s t ahand borde tilldelas svenska srude1 ett annat fil1 handade det o m tre tyska jurister av judisk börd,
s o m fått regeringens tillstånd att avligga jur. kand.-exmen vid Stockholms högskoia, m o t vilket protester rikmrs fPan dess séudentk2. M a n
på t r k g s e l n på d e n svenska arbetsrnarhaden, och ansig det i
högsta grad önskvärt att åtgiirder vidtogs för att förhindra att u t t a n d s h
akademiker bereddes tillfdle att avlagga svensk akademisk examen och
därigenom fi rn6jPighet att konkurrera o m de fataliga arbeástillfdlena. K e n
inlaga från Stockholms nation i Uppsala till U p p s d a studentkks &rektion tdades det o m " e n invasion" av u t l i d s k a studenter. M a n h a v d e att
SFS:s styrelse s b d s a m t behandlade fiågan och att e n utredning o m de
utlandska studenterna i Sverige, o m deras mtd, sysselsattning, ekonomiska förhalanden, utbildning och f r m t i d s p l m e t , gjordes. Liknande propåer i n k o m också frin studentkårerna i Göteborg o c h
H ärendet agerde ochisal U p p s d s juridihtudermde. För att, s o m det
hette, bidraga ta11 d e n hos SFS begärda up-redningn övertimaide man e n
promemoria författad av e n stoc&olmsac%vokat vid n a m n Yngve Schartau
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p; uppdrag av Juridiska föreningen i Uppsala. Det är en lång skrivelse
omfattande åtta A4-sidor, dar regeringens beslut att bevilja de tre q~skjudiska juristerna tillstånd att avlägga svensk jur. km$.-examen, skarpt kritiserades. Det ar "dubbelt beklagligt, att regeringen genom sitt bedömande
av fdlen, givit en öppen invit till jurister av icke arisk hirstamning att har
i Pandet etablera konkurrens med svenska yrkesutiövare", framhölls det.83
Frågan togs också upp vid 1336 ars rihdag. H en motion i andra kammaren från högerhall (T G. von Seth rn.fl.) hemstalldes om att strängare
restriktioner skulle tillämpas vid behandling av ärenden rörande utländska studenters rätt att få studera och avlagga examina vid svenska universitet och högskolor samt strängare praxis vid beviljandet av svenskt medborgarskap. Det påpekades och2 att det tydligt skulle klargöras att de inte
kunde få stanna i Sverige langre an den tid, som fordrades för studiernas
fullbordande, och att den tid vederbörande vistats i Sverige för studier inte
slculle ráknas honom till godo vid en eventuell ansökan om svenskt medborgarskap. Som skal fön inf6randet av hårdare restriktioner åberopades
arbetsrnarhadssituationen fOr akademiker. Man vände sig mot att utlanniwgar bereddes möjlighet att avlägga examina vid svenska universitet,
samtidigt som ett akademiskt proletariat botade att uppsta. I motionen
fastslogs uttryckligen att det handade om tyska medborgare av judisk
börda4
I samband med behandlingen av motionen fick SFS:s styrelse den på
remiss. I remissvaret hanvisades till den samrnasastaPPningsom gjorts över
studerande utkandska medborgare vid svenska högre lämanstalter utifrån
de uppgifter de till SFS anslutna kårerna lämnat.85Vad gällde antalet utlandsh studenter ansig man de i motionen hysta farhågorna överdrivna.
Vid slutet av varterminen 1935 förklarade sig nädigen endast Srra av
femton i Sverige studerande tyska medborgare av politiska skäl ur stånd
att återvända till SyskPan$. Däremot anslöt man sig till den i motionen
framförda tanken på lagändring, innebärande att vistebe i landet för studier inte s M l m e d r h a s vid en eventuell ansökan om svenskt medborgarskap. Med hänsyn till en eventuell framtida utveckling ansåg man dessutom det vara värt att pr6va om inte de examensbetyg som utländska
medborgare erhålla, kunde förses med "en påteckning utvisande att betygen ej galler f6r verksamhet i Sverigen.Man poängterade dock särskilt att
det endast gallde de studenter, som efter avlagd examen hade för avsikt att
vinna sin utkomst i Pandet. Restriktionerna borde särskilt beaktas i samband med juridiska studier, vilka knappast kande tillgodorhas utanf6r
landets granser. Det
också att det just inom juristyrket krävdes
nedarvd förtrogenhet med och kansla för det svenska samhällets institu-
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tioner och traditionen;som utiiinningar sannolikt saknade. Man betonade
dock kraftigt forshingens frihet, och att det interna8onelPa vetenskapliga
utbytet inte fick försvåras genom nya restriktiva åtgärder. De fick alltså
inte innebära att studenter &n främmande Bänder, som under längre eller
kortare period vistats i Sverige, hindrades att genom sina studier göra sig
förtrogna med svenska fön-Biallanden.86
Vid behandlingen av motionen i lagutskottet, i vilket för övrigt Tage
Erlander ingick, ans1ö.t man sig till SFS:s uppfattning att den vetenskapliga forshingens frihet och dess oberoende av nationella skaankor inte fick
beskaras genom restriktioner av något slag. Utskottet avvis.de föbaktli-n
detta yrkande i motionen. Man påpekade också med hänvisning till SFS:s
utredning, att antalet udandsh studenter i Sverige, som bedrev högre studier var förhalandevis 1-t och antalet examina avlagda av utlänningar var
obetydligt. Kravet på str&gare restriktioner ans- man dirför inte var
aktuellt. Beträgande motionärernas yrkande att utlänningar som i Baridet
bedriva studier och avlagt akademiska examina inte skulle G tiP8godogöra
sig denna tid vid en eventuell ansökan om svenskt medborgarshp, hade
man samma uppfatming som SFS, men ansåg att detta problem lämpligast diskuterades i ett större sammanhang, eftersom det till årets riksdag
hade lämnats in ett flertal motioner rörande fe6nPingslagstifiningenn
Mot bakgrund av vad som anförts hemstallde utskottet att motionen
inte skulle föranleda nigon åtgärd, vilket också blev hmmarens
Vad som också berörde de svensk-tyska relationerna p i SFS-niv&v a
anMagelser om att naziregimen medvetet bedrev politisk propaganda vid
universiteten i Sverige och övriga skmdinaviska 1aHidea: "aj.sPca nazister
mullvada i Skandinavien", hette det i en stort uppslagen mikel i SocialDemok~zzteiaden 2januari 1934. % artikeln
att Goebbels, den tyske
pmpagandaministern, låtit en speciell represenanr resa omhing och bedriva prop-anda f6r nazismen och malmedvetet ansträng sig att värna
anhingare. Dessutom hade han enligt artikelf~rfattarenfullmakt att till
Tyskland atersända varje tysk studerande, vars upptradande i Sverige var
sådant att det kunde "framkalla ovilja mot det nya TysPiimd". O%ciel%t
ägnade sig denne person enbart åt akademiska studier. Tpldningen trodde
sig veta att det intraffade kommit till den svenskas regeringens kinnedom.
I artikeln hävdades det också att Afred Rosenberg, nazistpartiets chefsideolog, hade en särskild representant i Skandinavien, som handlade på
hans uppdrag, oberoende av de tyska legationerna, med uppgift att knyta
förbindelser med
I Guteborgs Handels- och $ii$rtstidning, dar artikeln atergavs, hiivdade
man att det uppenbarla-n handlar om de två medlemmar i D.St, sona
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tagit initiativet till att till en studentafton P Lund inbjuda Tysklands vicehnsler Franz von Pagen." Denne tillhörde den yttersta högern inom det
katolska centrumpartiet, och utsågs i juni P332 till rikskansler. Han tvingades emellertid att avgå efter riksdagsvalet samma år. Nar Hitler grep
makten blev han dennes vicekansler. Han var den politiker som jämnade
vagen för annekteringen av Osterrike 1938." De två studenter som åsyftades var den tidigare omnämnde Hermann Kappner och Bernhard OhPing."
Ohling hade efter avlagd juristexamen under sitt första anställningsår
i Hamburg, erhållit ett ettårigt stipendium för
vid Rechtsani~~ddskmsPi
studier i Sverige från en stiftelse med anknyc-niingtill D&. Han påbörjade
sina studier i Uppsda våren 1933. Höstterminen sarnima år flyttade han
över till Stockholms högskola f6r att där fortsätta sina studier i juridik
men framförallt i journalistik. Ohling tilldelades under sin vistelse i
Sverige flera viktiga uppgiféer inom propagandaområdet. Han var ombud
som under 1933
för den tyska nyhetsbyrh Wolffsches Telegrafenb~rå,'~
tillsammans med Telegrafen-Union uppgick i Deutsches Wachrichtenbyro, vilken organiserades efter nationdsocialistnsh riktlinjer och stalides
under propagandaministerns kontrolP.'.' Förutom att Ohling representerade D.St. var h m också ombud f6r Deutscher Akadeinische Austauschdienst och Nordische GeselPschak. Han sammantraade med Harry Johansson i Lund, dit han tillsammans med Kappner var inbjuden i samband med Tegegnérfesten den 4 oktober. Med H
arryJohansson överlade de
båda tyskarna om svensk-tyska angelagenheter, framförallt handlade det
om studentutbytet länderna emellan.
P november kallades han till f ~ r h ö av
r kriminalpolisen i Stockholm,
anklagad för bedrivande av nationdsocialistisk propaganda i Sverige. Han
bestred detta och p&tod att utövandet av sådan verksamhet var strängt
f6rbjudet av Hitler. Vid detta tillfallde hade han också redogjort för sin
verksmhet i Sverige. Nigra veckor senare blev han åter inkallad till h r hör. Anledningen var att han varit närvarande vid ett offentligt mBte med
Mdte Welin, en av Sveriges tidigaste och mest kända nazister. Som förklaring angav hm, att han som rapportör för olika tyska tidningar var skyldig
att bevaka politiska arrangemang av olika slag.
D i Ohling efier juluppelaallet återkom till StocklaoPrn från Tyskland,
fick han beskedet att hans i november inl%nnade ansökan om uppehalllstillstand hade avslagits. Han fick då ridet av polismyndigheten att inlämna en förnyad ansökan, eftersom man menade att förutsättningarna andrats, da Ohling sedana årsskiftet huvudsakligen var verlsam som ombud
f6r ovan nämnda Deutsches Wachrichtenbyro. Trots varma rekommenda-
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tioner från SFS:s ordförande Harry Johansson, avslogs aven denna ans6-

h om uppehallsullsthd och Ohling 3ades att före den 24 januari ha
Iamnat Sverige. Av socidsvelsen, den myndighet som handlade dessa
ärenden, upplystes OhBing om att öveståthallarhbetet hade motsatt sig
ett tfilsëyrhwde.'Pjrsklands chargé d'affaires gjorde fraanstallningar i &-endet, men från utP-ikesdeparëementea-förklarades att beslutet inte kunde
andras. W a p n motivering gavs inte utöver anklagelserna om politisk
verksamhet. Enligt Ohling var man inom utrikesdepartementet ovetande
om vari denna bestod, man hivisade till 6verståthallarämbetets beslut,
som grundade sig på polisens bevismaterial. En begäran från Auswärtiges
h t om att f3 tillging till detta eller fa en narrnare motivering h r beslutet,
f6r att Ohling skulle f i möjlighet att inkomma med en förMaring, awisades bestämt.
O h h g förnekade att han på något sätt skulle ha varit politiskt verksam. Hans arbete har uteslutande syflat till att de rysk-svenska akademiska
förbindelserna skulle starkas. Påståendet att han skulle ha haft som "geheime Mission" att till Tyskland itensända alla icke naeiondsocidistish tyska
studenter ad&-dade ban bestämt. Hans uppdrag frin D.St. var endast att
i någon mån halla uppsikt över dem sa att de inte företog sig n k o t som
gav anledning till irritation bos de svenska värdarna, B1.a. h d e de förbjudits att ta kontakt med svenska nationdsocidister.
Enligt Ohling rörde sig anklagelserna om en kedja av missuppfattningar,som med god vilja kunde ha Marats upp. Han beklagar att han inte getts
möjlighet att inkomma med förMaringar och ckarmed kunnat undanröja
missfgrstånden, då det intrátlFade hotade att leda till en konflikt mellan
Sverige och TysMand, eftersom ärendet tagits upp på regeringsnivå.
Som bekrakelse på sina ansträngningar att i sin verhamhet alltid verka
för goda förhdlanden mellan länderna anförde OhPing att han b1.a. bidragit till att utnämningen av Mdte Welin till docent vid Berlins universitet
hade
en förbdlande uppgift, eftersom Welin enligt Sverker
Oredsson i Lunds universitet under andra v~rkdrkrigetde facm utnämndes
till tjänsten B933?5 Ohlangs invändningar övertygade emellertid inte
myndigheterna om att han var oskyldig till anklagelserna, utan beslutet
om utvisning verk~talPdes.~~
Aven Hermann Kappner, vilken som fraangått var anställd som assistent i tyska språket av skolöverstyreIsen, fick i januari 1934 meddelande
om att hans uppeha$Pstillstånd inte skulle förnyas, då överståthaSlarbbetec hade motsatt sig detta. Hm uppmanades ckarför act inte påbhja sin
planerade tjänsteresa till landets 1aroverk. Det antyddes att anledningen
var hans vhskapliga relationer med Ohling. Skol6versyelsen gjorde
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emellertid en framstallan till förmån f6r Kappner, vilket ledde till att hans
ansiokan om uppe&3Psstillståaa$förnyade^.^'
Vad gallde Kappners fortsatta vistelse i Sverige har Harry Johansson
spelat en vilcig roll. Detta frarng& av ett brev till denne i mitten av juni
1934, där det heter:
Jag upprepar vad jag sade i telefon, att utgången av den sak, som vi förhandlade
om i Stockholm, glaa mig oerhört. Nu vill jag gärna tillfoga ett par råd. För det
första är givetvis fortfarande största försiktighet nödvändig. D u bör under det
kommande året följa Generaldirektörens uppmaning att avhåila Dig från allt,
som kan uppfattas som politik. Säkerligen följs Du med uppmärlisamhet från
högre ort.

För det andra, fortsatte han, vore det Mokt om Austauschdienst väntade
med att upprätta sitt kontor [ör Skandinavien, efiersom "stamningen" för
narnarande inte var sarskilt gynnsam. l[ s t d e t borde man avvakta tills situationen var "mindre irriterad". Han ansåg det också lämpligr att avböja
inbjudan till SFS att sanda några representativa studenter till Tyskland
denna sommar. Harry Johansson rentvår Kappner från att ha bedrivit
politisk verksamhet, till synes ovetande om %(appnersdubbelspel:
Mataända kan dec synas Dig egendomligt att jag tillråder så stor återhallsamhet,
då Du med dina strävanden inte alls åsyfrar någon form av nationalsocialistisk
propaganda, utan endast act starka de kulturella förbindelserna mellan våra
länder. Men jag tror, att detta syfte för ögonblicket bäst gagnas, om vi begränsa
oss till att använda de personliga relationerna mellan Dig och de svenska studenterna, som hittills br~liats.'~

Uppgifier om SFS:s relationer till de tyska studenterna under senare delen
av 1930-talet förkommer mycket sparsamt i SFS-arkvet. Det material
som finns handar huvudsdigen om det omfattande studentutbyte som
förekorn. I jämförelse med andra Bander, dominerar utbytet med TyskBand. Det kunde röra sig om praktikantpH7latser, men vanligast var studentutbyten, inrieb5rande att svenska studenter inbjöds att gasta tyska hem,
mot att tyska studenter erbjöds motsvarande i Sverige." P det sarnrnanhanget framhölls att det inte finns någon anledning att befara att svenska
studenter i TysPiland utsattes ftir politisk press, och betonas det: "Givetvis
vore antinazistisk propaganda synnerligen
Inom SFS:s syelse var man angelagen om goda förbinddser med de
t y s h studenterna. Att de t y s h studentorganisationerna var naziststyrda
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innebar inte någon förir~dradinstallning. Det frarngar bl.a. av en diskussion Aån ett styrelsemöte i maj 1933. Samtliga i styrelsen betonade värdet
av ett fortsatt v%nskapBigt utbyte mellan svenska och tyska studenter och
att det inte fick g å v e r h av den allmanna politiska utvecklingen utan frihänsyn. En avvisande hglniang mot tyska studentbegöras från
sök skulle endast skda. &e Sundelin, representerande Lund stucBentkaP>
framhöll att man för Lunds vidkommande avsig att vidareua-veclda sina
redan goda hrbindelser med tyska studentorgrnisationer. Aarik RyneRP,
den andre lundarepresentanten,vilken för övrigt var känd för sina Iiberda
sympatiea; menade också att det kunde ha sitt värde att svensh studenter
utbytte isikten i "politiska ting", då tyshrna var ditför isolerade. Denna
synpunkt underströks av Harry Johansson. Svensk-tyska studentbesök
kan ge vskarna kunskap om andra förhaBlmden och iiskadningar an deras
egna och "Bita dem sjidva se sig med andra folks ögon". De svenska studenterna Gr i andra sidan på detta satt tillfd-e att "bilda sig en personlig
uppfattning om nutida cysk 5skaIdning".

Pnledningsvis stdldes frågan om nazisternas as&t~vertagandeinnebar någon hrändring vad gallde SFS:s relationer till de tyska studenterna mot
bakgrund av de tidigare livliga förbindelserna. Att döma av vad som framgåcr i denna uppsats finns inget som tyder på att så varit fdBet. P schismen
mellan den nazistdomisaerade tyska ISS-kommittén och ISS med anledning av mordet p i den tyske studentpolitikern Friedrich Beck mr man
visserligen kritisk till det tyska agerandet men man var angelagena oin att
schismen bilades så att cyshrna iter kunde deltaga i det internationella
studentsmarbetet och man åtog sig därf6r uppgiften att meda i konflik
ten. Internationellt samarbete utan tyskt deltagande hade man svårt att
föreställa sig mot bakgrund av att de svenska studenternas udandskont&ter i s i hög grad var riktade mot Tyskland.
Rollen som medare var inte ny för SFS. Under 1920-talet, nar Sverige
var medern i CBE sag SFS som sin uppgift att istdkornma försoning
mellan de fömt krigförande länderna. Konkret inneba detta att man verkade för att de f&n CHE utestiingda tyska studenterna skulle tas upp som
medernman i organisationen. Det skall emellertid framhållas att SFS inte
var den enda organisation som sökte överbrygga motsiittningarna mellan
de länder som under kriget stått mot varandra. Det var ett gnomgående
drag aven inom andra svenska organisationer sch verksamheter, diir internationellt samarbete var för handen. Denna strävan fanns b h . inom

© Scandia 2008

www.scandia.hist.lu.se

idrottsrörelsen, men ocksi på forshingens och utbildningens område
verkade Sverige för för~oning.'~'
Som niimnts i inledningen har SFS sedan organisationens tillkomst
strzvat eher att undvika
stallningstagan$en enligt den s k . student-as-such-principen. Fasthållandet vid denna princip Pedde som visats
till att SFS limnade CIE som en följd av de inom organisationen f~rkommande politiska !gralen. Student-as-such-principen var o c h 3 vägledande
för SFS:s internationella agerande under 1930-talet. Vid diskussionerna
inom styrelsen frmhölls standigt nödvandigheten av att politiken avlagsnades från den internationella studentpolitiken.
Aven i relationerna med de tyska studenterna försökte man halla fast
vid denna princip, men det innebar svårigheter, eftersom de naziststyrda
tyska ~stadentor~anisaéio~~ernas
ambitioner act b y t a kontakter med studenterna i de nordish landerna hade ett politiskt uppsåt. Det var som
visats ett led i en av regimen regisserad kampanj på ett flertd olika glan,
riktad mot Sverige, för att påverka svensk opinion till förmån för den
nazistiska nyordningen.lo2Även om man inom SFS:s styrelse var rnedveten om risken att bli utnyttjad av den nazistiska propagandan, ville man
andå slå vakt om och vidareutveclila de traditionella och kulturella kontakterna med TysBJand. Samtidigt betonade man sin opolitiska hallning.
Utbytet med TysMand skulle frig~rasfrån politiska hasyn.
Man kan emellertid stidla frågan om inte utbytet med Tysklands studenter, vilket huvlidsakligen ltanaliserades via de nazistledia tyska studentorganisationerna, vars politiska syhen var uppenbara, i sig innebar ett
politiskt ställningstagande. Man ins2g inte eller så blundade f6r att den
som i motsats till sin kontrahent försöker handla opolitiskt, tar politisk
stdlning genom att befriimja, som i det h% fallet, ett fortsatt vänskapligt
utbyte med de t y s h studenterna. Man ville inte se det onda som hände i
Tyskland. Vaken luistallnatten i november B 338 eller utplåningen av den
tieckoslovahska staten i mars 1339 föranledde några
- kommentarer. Genonagående drag, s2 som de kommer till uttryck inom SFS:s styrelse, vad
gällde synen p2 den +ka nyordningen och som kinnetechade relationerna med de nazistledda tyska studentorganisationerna, var förstaelse
och acceptans. Uttalanden innebärande avst2ndséaganden från våldsdyrkan, brutaliteten, de förryckta rasidéerna och andra motbiudande inslag i
den nazistiska ideologin har inte påtrfiats i der geniomgångna materinlk
Att döma av några yttranden vid SFSs styrelsemöten sig man den som en
ideologi ~ikvärAigmed andra förekommande politiska åskådningar om
vilken man fick bilda sig en egen personlig uppfattning.
F~rståelseraoch accepterandet hade förvisso samband med det sedan
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decennier tillbaka omfattande tyska inflytande i Sverige inom o l i h sannhdlsområden. Särskilt påfLel8mde var detta inom forskning och utbildning. Tyskland var en beundrad f6rebild inom Wertdet vetenskapsliga discipliner. Det nazistiska ran&tövertagandet skapade f6misso problem. Jarl
Torbacke har i en uppsats använt uttrycket "det kdturella slaktshpets
problemati8i' för att belysa detta.lo3Att vara tyskvin och h n n a kulturellt
släktskap med fiskland behövde inte betyda att m m var anhangare av
nazismen, men gränsen var flycande. Det handlade om, som Gunnar E c hardson f r a d a l e r , om en "ganska bred ~ P ~ I I Misstro
" . ' ~ mot
~ den parlamentariska demohatin inom över- och medelklass, dit aven studenterna rdmades, torde också ha haft betydelse i sammanhanget.
Med viirldskrigets utbrott f6ritndrades SFS:s verksamhet.Till en början
gick organiscntionm pi sparlåga, eftersom en stor del av studenterna, inHusive de som var &tava inom SFS, under Bangre elPer kortare tid var
inkallade. Det nya laget skapade emellerrid nya problem, b1.a. blev det
nödvändigt att tillsatta en v~rnp8iktskommitté,som kunde ta itu med studenternas militiira problem. Det gallBde att försöka ordna sa att studenterna sa lite som möjligt hindrades i sina studier av de standig aterkommande inkdlelserna. De internationella förbindelserna var i princip avbrueáaa,
men i stdlet kom de nordiska frågorna att f i ökad betydelse. Genom det
till SFS knutna Nordiska utskottet sökte man på olika satt bista studentkamraterna i de nordiska kinderna. Betraff'ande Finland rörde det sig P
mycket om vårdplatser f6r krigsskadade studenter, vad gdlde Danmark
och Norge, Auvuds&igen om hjdp till flyktingstudenterP105
Det handlade ocksa om SFS:s medande noll i motsättninga~naanellan de finska studenterna a ena sidan och de norska och danska å den d r a , f6ranledda av
m man stod p2 olika sidor i varPd~Piri~ee.'~~
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