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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den svenska metall- och verkstadsindustrins syn på 

nazismen och dess påverkan på det tyska folket och andra länder mellan åren 1932-1938.  

För att få reda på detta har vi studerat både arbetstagar- och arbetsgivarsidan genom att 

läsa båda sidornas förbundstidningar (Metallarbetaren och Verkstäderna). Deras syn 

skilde sig markant från varandra. Arbetstagarsidan skrev utan omsvep om hur 

utvecklingen tedde sig i Tyskland. Judeförföljelser, koncentrationsläger och de tyska 

arbetarnas elände var vardagsmat i Metallarbetarens spalter under den här perioden. 

Arbetsgivarsidan å sin sida teg om nazisternas oförrätter mot judar och de dåliga 

förhållandena i Tyskland. Detta berodde till stor del på att Tyskland var ett av Sveriges 

viktigaste exportländer och kritik mot de nazistiska ledarna skulle ha kunnat försämra den 

svensk-tyska handeln.1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Nilsson, Karl N. Alvar, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Stockholm 2000 
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1. Inledning och syfte 
 
Sveriges avsaknad av ställningstagande mot Tyskland och nazismen har länge varit ett 

omstritt ämne. Många anser att Sveriges agerande innan och under andra världskriget var 

fegt och direkt omoraliskt. Den svenska regeringen gjorde omedelbara eftergifter under 

denna kristid och besluten kom att fattas under stor press från det svenska folket. 

Sveriges agerande möter både ris och ros inom forskarvärlden, och många forskare menar 

att den svenska samlingsregeringen inte hade något val annat än acceptera 

påtryckningarna från det starka grannlandet.2 Å andra sidan menar en del att det svenska 

agerandet saknade moraliska aspekter och att många svenskar faktiskt höll av nazismen. 

Maria-Pia Boethius skriver i sin bok Heder och Samvete3 om hur svenskar stod och 

hurrade längs järnvägen då tyska soldater passerade. Hon kritiserar även den svenska 

regeringens undfallenhet vad gäller flyktingar och människors rättigheter.  

 

Den svenska järnmalmsexporten har blivit något av ett trumfkort för kritiker, som menar 

att detta var en omoralisk handel med nazityskland. Detta är en av de mest omdiskuterade 

debatter i svensk handelshistoria.  Metall- och verkstadsindustrin i Sverige har inte stått i 

fokus i debatten då andra exportnäringar varit tillgängligare. Detta i sig medför inte att 

handeln inte var omfattande med tyskland utan snarare att handeln var mer raffinerad. 

Den svenska metallindustrin tjänade stora pengar på Tysklands upprustning under 

mellankrigstiden och de svenska verkstäderna importerade också mycket material från 

tyska industrin. De ekonomiska aspekterna stod i fokus hos de svenska företagen under 

det initiala skedet av nazidiktaturen.  

 

Att generalisera det svenska folket som en enhet likt Maria-Pia Boethius anser vi var 

överilat, folkets röster måste helt enkelt ha varit tudelat. Som framkommit i tidigare 

studier av bland annat Martin Estvall i Sjöfart på stormigt hav4 utryckte många svenskar 

sitt missnöje över diktaturen i grannlandet. Fackföreningsrörelsen i Sverige var starkt 

                                                 
2 Johansson, Alf W, Den nazistiska utmaningen, 6 upplaga, s. 148-161, Stockholm 2006  
3 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete, s. 60, Stockholm 1991. 
4 Estvall Martin, Sjöfart på stormigt hav - Svenska Sjöfolksförbundet och Sveriges Redarförening inför den 
nazistiska utmaningen 1932-1936, licentiatavhandling, Växjö universitet 2005 
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rotad under 1930- talet och är därför intressant som en vägvisare om vad folket faktiskt 

tyckte.  

 

Vårt syfte med uppsatsen är att utröna den svenska metall- och verkstadsindustrins 

inställning till nazismen och diktaturen i Tyskland. Om fackföreningsrörelsen tar 

ställning i frågan hur skiljer sig åsikterna åt mellan arbetstagarsidan och 

arbetsgivarsidan? Att granska material som undgår regeringens inblandning torde ge ett 

tillförlitligt underlag om hur metall- och verkstadsindustrin egentligen tyckte och tänkte 

om nazismen.           
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 

Vi har inte lyckats hitta så mycket tidigare forskning om den svenska metallindustrins 

syn på nazismen. Vissa böcker, som vi använder oss av som källor, berör ämnet endast 

förbigående, (till exempel Tvåfrontskrig av Anna-Lena Lodenius som handlar om fackets 

agerande mot nazism och kommunism före 1960), men en större undersökning om det 

här området saknas. Liknande undersökningar om olika svenska fackföreningars 

förhållanden till nazismen har dock gjorts. Martin Estvalls avhandling, Sjöfart på 

stormigt hav, handlar om den svenska sjöfartsindustrins syn på nazismen. Maria 

Midander-Martinsson har å sin sida behandlat i sin C-uppsats, Gruvindustriarbetaren om 

nazismen 1933-1939, de svenska gruvarbetarnas inställning till nazismen och Erika 

Lagergren i sin C-uppsats, Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas 

Tidskrift, de svenska lantarbetarnas och arbetsgivarnas.  

 

2.1 Fackförbunden och nazismen 
 

Martin Estvall diskuterar i sin avhandling, Sjöfart på stormigt hav, om två svenska 

Sjöfartsparters syn på nazismen. Han undersöker om det fanns skillnader i attityder mot 

nazismen i Svenska sjöfolkförbundets tidning, Sjömannen, och Sveriges 

redareföreningens tidning, Svensk sjöfartstidning mellan åren 1932-1936.  

 

Sjömannen tog kraftigt avstånd från nazismen och skrädde inte orden när den beskrev 

utvecklingen i Tyskland. Adolf Hitler kallades psykopat och en löjlig clown som trodde 

sig vara bättre än andra. Enligt Sjömannen kunde Hitler bara behålla makten med våld. 

De andra nazistiska ledarna undgick inte heller kritiken. De fick ta emot glåpord som 

landsförrädare, berusade skurkar, alkoholister, mördare etc. Nazismen som ideologi 

förknippades med våldsamheter, och tidningen berättade utan omsvep om oförrätterna 

mot judarna, koncentrationsläger och angrepp mot dem som inte accepterade den 

nazistiska ideologin. Tidningen uppmanade också svenskarna till bojkott mot tyska varor. 

Även om Sjömannen var emot antisemitismen och rasismen så gjorde den sig skyldig till, 
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som Estvall tar upp i sin avhandling, användandet av de här begreppen genom att påpeka 

att vissa av de nazistiska ledarna hade ett judiskt påbrå.5

 

Motparten till Sjömannen, Svensk sjöfartstidning, hade en mycket försiktigare inställning 

till nazismen i sitt skrivande. Ideologin kritiserades knappt, utan tidningen försökte 

istället dämpa ner kritiken. Några gånger tog dock tidningen upp att rasismen är felaktig, 

men det är den skarpaste kritiken som tidningen levererade. Svensk sjöfartstidning hittade 

positiva drag hos nazismen, så som att den var bra mot arbetslösheten som utvecklingen i 

Tyskland hade visat. Upprustningen betraktaes också som något positivt eftersom den 

gynnade det svenska näringslivet. Artiklarna var väldigt handelsinriktade och tidningen 

valde att avstå från att kritisera händelserna i Tyskland så länge handeln fungerade bra.6 

Även om Tyskland inte kritiserades på samma sätt i Svensk sjöfartstidning som i 

Sjömannen, så betydde det inte att redaktionen inte hade kännedom om utvecklingen i 

Tyskland. Det finns artiklar i tidningen som indirekt visar att man visste exakt vad som 

pågick i Tyskland.7

 

Estvall har också med en kvantitativ analys i sin avhandling där man kan se hur många 

artiklar/ notiser (skämtteckningar, dikter, foton) finns i Sjömannen respektive Svensk 

sjöfartstidning som berör nazismen. Skillnaden är slående, det skiljer hundratals artiklar 

till Sjömannens favör.8

 

Erika Lagergren har gjort en liknande undersökning som Estvall. Hon undersökte i sin C-

uppsats om hur lantarbetare och jordägare såg på nazismen i sina förbundstidningar 

(Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningarnas Tidskrift) under åren 1936-

1938. Man kan se liknande tendenser i hennes uppsats angående organisationernas syn på 

nazismen som Estvall forskade fram i sin avhandling. Arbetstagarsidan var mycket 

negativt inställd mot nazismen och skrev gärna om nazisternas förehavanden mot den 

                                                 
5 Estvall, s. 61-62. 
6 Estvall, s. 63-64. 
7 Estvall, s. 144. 
8 Estvall, s. 122-136. 
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judiska befolkningen i Tyskland. Arbetsgivarna å sin sida bemötte nazismen med tystnad, 

som Lagergren tolkar att de hade en någorlunda positiv syn på den nazistiska ideologin.9

 

En tredje likartad undersökning har gjorts av Maria Midander-Martinsson. Till skillnad 

från Estvalls och Lagergrens undersökningar har Midander-Martinsson inte studerat både 

arbetstagar- och arbetsgivarsidans syn på nazismen utan undersökningen handlar enbart 

om arbetstagarsidan i den svenska gruvindustrin mellan åren 1933-1939. Tendensen är 

samma också i den här undersökningen som de två ovannämndas: Arbetstagarsidans 

tidning, Gruvindustriarbetaren, berättade rakt ut om judeförföljelserna och den hemska 

utvecklingen i Tyskland. Midander-Martinsson pekar dock på att även om tidningen är 

drastiskt emot nazismen så var den inte villig att vidta åtgärder för att hindra export av 

järnmalm till Tyskland, och när Tyskland deklarerade att det försöker klara av sin 

järnproduktion utan att importera så var gruvindustriarbetarna oroliga att de skulle 

komma att förlora en stor kund och mycket arbetstillfällen. På den här punkten kan man 

se en liten skillnad mellan de här tre undersökningarna. Estvall och Lagergren kommer 

fram till att det bara var arbetsgivarsidan som var ekonomiinriktad, men i Midander-

Martinssons uppsats kan man se att en liknande tendens också fanns på arbetstagarsidan 

inom gruvindustrin.10

 

2.2 Moraliska synpunkter 

 

Forskningen om Sveriges agerande innan och under andra världskriget har oftast präglat 

det så kallade realpolitiska synsättet. Enligt detta perspektiv hade Sverige helt enkelt inte 

så mycket att sätta emot det mäktiga Tyskland. Därför var den svenska regeringen 

tvungen att anpassa sig efter de tyska kraven för att kunna behålla neutraliteten. 

Journalisten Maria-Pia Boëthius utmanar det här synsättet och lägger vikten på det 

moraliska sättet att se saken på i sin bok Heder och samvete. Boëthius granskar med 

förstoringsglas de omoraliska gärningarna som Sverige gjorde sig skyldig till: Sveriges 

                                                 
9 Lagergren Erika, Lantarbetaren och Svenska Lantarbetsgivareföreningars Tidskrift, s.44, c-uppsats i 
historia, Institutionen för humaniora, Växjö universitet, 2003 
10 Midander-Martinsson Maria, Gruvindustriarbetaren och nazismen 1933-1939, s.42-44, c-uppsats i 
historia, Institutionen för humaniora, Växjö universitet, 2007 
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fega agerande gentemot Finland under vinterkriget. Enligt Boëthius svek Sverige sitt 

broderfolk i nöd genom att det inte lämnade tillräckligt mycket hjälp åt Finland. Finland 

var dock inte det enda grannlandet som blev sviket av Sverige. Också Norge och 

Danmark blev svikna. Sverige tillät tåg fulla av tyska soldater åka genom Sverige till 

Norge och Finland utan att försöka hindra detta på något sätt. Försäljning av järnmalm 

och kullager till Nazityskland betraktas också som något omoraliskt av Boëthius. 

Presscensuren i Sverige var också någonting som inte tillhörde ett demokratiskt land. De 

här sakerna gjorde, enligt Boëthius, att Sveriges agerande mot sina grannländer och sina 

egna medborgare var omoraliskt.11

 

Det finns forskare som har utmanat Boëthius sätt att se Sveriges agerande och pekat på de 

felen som författaren inte har tagit hänsyn till. Estvall pekar på i sin avhandling att 

Boëthius ser Sverige som en person som agerar och som måste bära en kollektiv skuld. 

Som Estvall tar upp i sin avhandling, skriver Boëthius att det var Sverige som låste in 

kommunisterna, men Boëthius ser inte att de kommunisterna var en del av Sverige. Enligt 

Estvall är det felaktigt att skriva en nations agerande i vi-form.12 Vi vill också påpeka att 

när Boëthius skriver om att Sveriges agerande var moraliskt fel på grund av alla 

ovanlistade sakerna, så är det lite oklart ur vems synvinkel Boëthius ser saken på. 

Visserligen var den svenska regeringens agerande mot sina grannar moraliskt mindre 

hedersamt, men var inte regeringens primära uppgift att skydda landets egna 

medborgare? Skulle det ha varit moraliskt rätt gentemot sina medborgare att låta landet 

gå med i krig som också skulle kunna undvikas? Väljarna väljer en regering för att 

skydda sina egna medborgares intressen, inte för att värna om medborgare i andra länder. 

Det känns som att Boëthius har helt och hållet glömt att den svenska regeringen agerade 

utifrån sina medborgares intressen. 

 

 

 

 
                                                 
11 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete, Stockholm 1991. 
12 Estvall s. 3-5. 
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2.3 Den facklika kampen mot nazismen 
 

Anna-Lena Lodenius diskuterar om fackets agerande mot nazism och kommunism före 

1960-talet i sin bok Tvåfrontskrig. De svenska fackföreningarna såg inte nazismen med 

förståelse utan man betraktade ideologin som ett allvarligt hot mot samhället som måste 

bekämpas aktivt. De svenska nazisterna hade inte den högsta statusen inom de olika 

fackförbunden eftersom de ansågs som ohederliga brottslingar som inte respekterade de 

demokratiska värdena. Därför diskuterades nazismen aktivt i olika fackförbund. Metalls 

förbundsstyrelse ansåg att de politiska krafterna inte var tillräckliga i kampen mot de 

svenska nazisterna och ordföranden Oscar Westerlund krävde “hårdare metoder” i 

kampen mot nazismen.13 Vissa svenska fackföreningar uteslöt nazister ur facket, bland 

annat Metall, men den här åtgärden kan betraktas av en principiell betydelse eftersom 

stödet till nazisterna var litet och den nazistiska verksamheten i Sverige inte utgjorde 

något större hot mot samhället i verkligheten. De svenska nationalsocialisterna gjorde 

några tappra försök att bilda egna fackföreningar, men alla dessa försök kan betraktas 

som misslyckanden.14

 

De svenska fackföreningsrörelserna gjorde en stor insats i mottagandet av flyktingar från 

de tyskt ockuperade länderna då Sverige saknade flyktingshjälp. Fackföreningsrörelserna 

organiserade den här hjälpen och tog hand om flyktingsströmmarna. I senare delen på 

1930-talet bildade LO och socialdemokraterna “en insamling för nödlidande i de av 

nazismen annekterade områdena“. Fackföreningar bidrog ekonomiskt till den här 

insamlingen. Facket hjälpte också flyktingar genom att gömma dem i väntan på politiskt 

asyl.15

 

Nazismen bekämpades också fackligt i andra länder. Fackföreningars internationella 

sammanslutning, Fackföreningsinternationalen, hade flertal kongresser under året 1933 

där man diskuterade om olika restriktioner gentemot Tyskland. Sverige hade också sina 

egna representanter på några av de mötena. Vid internationalens möte i Bryssel i 
                                                 
13 Lodenius Anna-Lena, Tvåfrontskrig, s. 43, Stockholm 2002. 
14 Lodenius s. 32 
15 Lodenius s. 43 
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månadsskiftet juli-augusti beslutades om bojkott mot tyska varor. Man ville sätta samma 

ekonomiska press mot Tyskland som under det första världskriget.16 Uppslutning bakom 

den här bojkotten var stor i Sverige, men ansågs ändå misslyckad eftersom bojkotten inte 

fick stöd från LO-ledningen. LO motiverade sitt föga intresse för bojkotten med att den 

skulle kunna skada de svenska affärsintressena.17

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 Lodenius, s. 46 
17 Lodenius s. 44-45 
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3 Avgränsningar, källor, metod och frågeställningar 
 
3.1 Material och undersökningsbransch 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur svenska metall- och verkstadsindustrin ställde sig 

till nazismen. Om det i Metallarbetaren eller Verkstäderna visades på ställningstagande 

rörande nazismen i Tyskland, fanns det någon skillnad i förhållningssätt mellan 

arbetstagarna och arbetsgivarna. Anledningen till att vi valt denna inriktning är för att 

komplettera den tidigare forskning som föreligger denna uppsats. Som tidigare forskning 

visar undersöks material under snarlika former, men i andra branscher. Då 

metallindustrin var och är en viktig del av den ekonomiska basen som vi har i Sverige, 

anser vi att branschens inställning gentemot nazism kan ge eventuella svar på huruvida 

Sverige agerade under mellankrigstiden. Den svenska verkstadsindustrin bedrev 

omfattande handel med Tyskland under perioden och maskinerna i de svenska 

verkstäderna var ofta av tysk härkomst.  

 

Materialet för undersökningen erhålls av respektive organisationstidning, som 

representerar medlemmarna vars tillgång till tidningarna var gratis. Att anta att alla stod 

för åsikterna som presenterades i dessa tidningar är inte troligt, men om de nu inte 

representerat en majoritet av medlemmarna skulle förbundens läsarkrets minska, vilket 

den inte gjorde. Metallarbetaren och Verkstäderna får därför representera de åsikter och 

det informationsflöde som berör Tyskland och nazismen.   

 

3.2 Fackförbunden 
 

Svenska metallindustriarbetareförbundet bildades i Stockholm 1888, men då under 

namnet Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet. Namnet ändrades således under 1913 

till Svenska metallindustriarbetareförbundet och bidrog starkt till fackförbundens 

framväxt i Sverige under slutet på 1800-talet och början av 1900-talet. Förbundet blev 

medlem i Landsorganisationen (LO) 1905.  Under 1930-talet var förbundet ett av 

Sveriges största, sett till antalet medlemmar, och 1938 hade förbundet drygt 150 000 
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medlemmar.18  Verkstadsföreningen bildades 1896 som ett svar på de fackliga 

organisationer som bildats av arbetsgivarsidan. Initiativtagare till verkstadsföreningen 

stod ägaren till Göteborgs Mekaniska Verkstad James Keiller, vilken förstod att en 

sammanslutning av verkstäderna var en nödvändighet för att kunna möta de växande 

arbetarorganisationerna. Under ett möte i Göteborg i maj 1896 lyckades han övertyga 

flera stora företag i regionen om en sammanslutning, för att senare lyckas med bedriften 

att sammanföra nationellt ledande företag i Malmö under juli månad, den svenska 

verkstadsföreningen var född.19  

 

Som reaktion på verkstadsföreningens bildande startades en landsorganisation för 

arbetsgivare som var inriktad till att omfatta alla branscher. Organisationen bildades 1902 

och kom att heta Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), föreningen var en direkt 

motpart till arbetstagarorganisationen Landsorganisationen (LO).  

 

Verkstadsföreningens medlemmar ökade i antal under hela trettiotalet, och 1938, som är 

det sista året som ingår i vår undersökning, uppgick antalet företag till 509 stycken. 

Således innefattade Verkstadsföreningen de flesta stora företag.  

 

3.3 Källor     
 

När man var medlem i de fackliga organisationerna inom verkstads- och metallindustrin 

ingick en gratis organisationstidning, Metallarbetaren för arbetstagarorganisationen och 

Verkstäderna för arbetsgivarorganisationen.   

 
Metallarbetaren var en tidning som kom ut en gång i veckan, så när som på sista numret 

varje år, som var en sammanslagning av nummer 49-50. Vanligtvis omfattade ett nummer 

av Metallarbetaren cirka åtta sidor. Metallarbetaren bildades 1914 men ersattes 1996 av 

Dagens arbete då en hopslagning mellan olika förbund ledde till omorganisation. Under 

                                                 
18 Back, Pär-Erik, Svenska metallindustriarbetareförbundets historia, band 3 1925-1940,Stockholm, 1963.   
19 Treslow, Kjell, Sveriges Verstadsförening 1896-1996, Stockholm 1996 
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1930-talet var Metallarbetaren en socialdemokratisk förbundstidning och därmed 

vänsterinriktad.20  

 

Verkstäderna var en tidning som kom ut en gång i månaden, förutom sista numret på året 

som var ett dubbelnummer. Vanligtvis omfattade Verkstäderna cirka 11 sidor skriven 

text, men hade också ett omfattande reklaminnehåll. Verkstäderna bildades 1905, men 

har genomgått förändringar från 1990-talets mitt fram till idag. Dock finns magasinet 

kvar men i en annan tappning. 

 

3.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att avgränsa vår undersökning till åren 1932-1938. Denna period motiverar vi 

med att under 1932 börjar det nazistiska maktspelet om styret i Tyskland och 1938 är 

sista året då världen fortfarande var i relativ fred. Anledningen till att vi begränsar oss till 

mellankrigsåren är att organisationstidningarna eventuellt anpassade sig till den svenska 

censuren och det segerrika tredje riket, därav skulle inte undersökningen bli lika 

intressant och ge en korrekt bild av förbundens syn på nazismen. Lojaliteten mot Sverige, 

det svenska folket och regeringen skulle eventuellt bidra till att ställningstagandet till 

nazism inte var sanningsenligt under krigsåren. 

 

Under mellankrigsåren 1932-1938 krossades den tyska fackföreningsrörelsen och 

medlemmarna förföljdes, mördades eller fängslades vilket i sin tur torde påverka de 

svenska fackförbundens tidskrifter. Arbetarna i Tyskland hade det svårt redan innan 

Hitlers makttillträde, men den inhumana behandlingen de drabbades av under 

undersökningsperioden, bör rimligtvis ge upphov till reaktioner i pressmaterialet.         

 

 

 

 

                                                 
20 Wallander, Kristina, Metallarbetaren och litteraturen det litterära stoffet i en svensk fackförbundstidning 
1890-1978, Lund, 1982.  
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3.5 Metod 
 

Den metod vi valt är en kvalitativ analys av fackförbundens tidskrifter. Materialet 

analyseras utifrån våra frågeställningar, det vill säga alla artiklar som i någon form 

innefattar nazism eller ämnen relaterade till nazism. Artiklar som inte behandlar 

nazismen eller Tyskland relaterat till diktaturen innefattar inte denna studie och därmed 

utesluts detta material. Artiklarna som analyseras innefattar även bilder, skämtteckningar 

och annat material som på något sätt berör nazismen och nazityskland.  

 

Artiklarna som behandlas är inte alltid skrivna av förbundstidningen i sig men innehållet 

bör spegla tidningens inställning då den publicerade artikeln. Att generalisera och säga att 

läsarna alltid tyckte som förbundstidningen skrev är förrädiskt och inte försvarbart, dock 

bör tidningens innehåll förmedla en korrekt bild av den allmänna åsikten, om än inte 

allas.  

 

3.6 Frågeställningar 
 

Vi har valt att bearbeta materialet efter följande frågeställningar: 

 

• Skildrades nazismen i organisationstidningarna, Metallarbetaren och 

Verkstäderna, i så fall på vilket sätt skildrades ideologin? 

• Hur skildrades brotten mot de mänskliga rättigheterna, förtrycket mot arbetarna, 

fackförbunden och det tyska folket? 

•  Hur skildrades den svenska nazismen i tidskrifterna och på vilket sätt? 

• Hur återgav organisationstidningarna nazismens inflytande över andra länder? 
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4 Bakgrunder 
 

4.1 Nazism i Tyskland på 1930-talet (1932-1938) 
 

Tyskland var den största förloraren i första världskriget och nationens självförtroende 

blev knappast bättre på grund av den, av många ansetts, orättvisa freden som slöts i 

Versailles i Frankrike 1919. I och med freden reducerades (och demilitariserades) 

Tysklands områden kraftigt. Den tyska armen minskades och vissa vapen förbjöds helt. 

Hitler och nationalsocialisterna hade nu ett idealiskt tillfälle att ingripa i 

händelseförloppet och omforma det efter sina mönster. 

 

År 1919 gick Adolf Hitler med i Deutsche Arbeiterpartei som redan nästa år bytte namn 

till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), som var militärhierarkiskt 

organiserat. Året därpå blev Hitler ledaren, führer, i partiet. År 1923 försökte partiet 

erövra makten genom en kupp i München, men misslyckades. NSDAP förbjöds och de 

ledande personerna bakom kuppförsöket, bland annat Hitler, hamnade i fängelse. I 

fängelset författade Hitler Mein Kampf där han beskrev sina politiska och ideologiska 

riktlinjer och på det viset lade grunden för de nazistiska grundprinciperna. Hitler skulle 

ha suttit i fängelset i 5 år, men frisläpptes redan i december 1924. NSDAP tilläts igen 

under förbehåll att dess politik överensstämde med författningen. För första gången tog 

NSDAP del i de tyska valen 1927. Partiet hade inte någon större framgång i de första 

valen. Vid riksdagsvalen 1928 fick NSDAP bara 2,6 procent av rösterna. Den 

depressionen som drabbade Europa 1929 gav ett uppsving för nazisterna. 1930 års val var 

genombrott för NSDAP som uppnådde 18,3 procent av rösterna och blev därmed det näst 

största partiet i Tyskland. Partiet fick vänta ytterligare två år innan det skulle vinna valet. 

År 1932 fick NSDAP strax över 37 procent av rösterna och var nu det största partiet i 

Tyskland. Nazisterna kom till makten på ett legalt sätt.21

 

                                                 
21 www.ne.se, sökord: nazism, 2008-04-20 
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Efter att nazisterna hade makten i sina händer började de omforma det tyska samhället. 

1933 valdes Hitler till rikskansler av rikspresident Paul von Hindenburg och inom 

författningens ram utlyste han nyval till den 5 mars. Nazisternas möjligheter att få en 

majoritet i riksdagen verkade inte särskilt goda. I slutet av februari fick nazisterna en 

chans att smutskasta kommunisterna under förevändning att de hade satt eld på 

riksdagshuset. Vid valet fick nazisterna en knapp majoritet i riksdagen trots 

riksdagshusbranden och en massiv propaganda. Efter att kommunisterna hade berövats 

81 mandat hade nazisterna nu en egen majoritet i riksdagen. I och med stiftandet av 

fullmaktslagen (24.3.1933) kunde Hitler stifta hurdana lagar han än ville oberoende av 

riksdagen och fick på det viset fria händer att börja bygga upp sin diktatur. Alla politiska 

partierna utom NSDAP, som var det enda tillåtna partiet, upplöstes. Fackförbunden 

förbjöds och alla motkrafterna rensades ut ur statsapparaten.22

 

1934 ägde en blodig uppgörelse rum (de långa knivarnas natt) mellan Hitlers trupper och 

SA (stormavdelningar, partiets halvmilitära förband). SA, som hade hjälpt Hitler till 

makten, ansågs farligt efter att organisationen utövade påtryckningar mot Hitler och en av 

SA:s ledare ville göra SA till bas för en nazistisk folkhär. Hitler undanröjde hotet med 

hjälp av SS (Schutzstaffeln) genom att avrätta SA-ledarna varefter organisationen 

halverades och avväpnades. Efter de långa knivarnas natt blev SS den starkaste 

organisationen i Tyskland. Den skulle utgöra en raselit som skulle ta hand om 

polisväsendet och koncentrationsläger. Efter rikspresident von Hindenburgs död 1934 

avskaffade Hitler presidentämbetet och blev nu en ensam diktator av Tyskland. 1935 

stiftades de så kallade Nürnbergslagarna, som tog ifrån judarna i princip alla deras 

medborgerliga rättigheter. Judarna fick inte gifta sig med vanliga tyska medborgare, de 

kunde inte bli statstjänstemän eller lärare och de förlorade också sin rösträtt och 

yttrandefrihet.  

 

Enligt Versaillesfreden fick Tyskland inte ha militära trupper i Rhenlandet. Den här 

freden hindrade dock inte nazisterna att ta kontroll över området 1936. Bara två år efter 

den här händelsen ville nazisterna utvidga sina områden. Först anslöts Österrike till 

                                                 
22 www.ne.se: sökord: Nazism, 2008-04-20 
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Tyskland och fem månader senare blev de tjeckiska sudetområdena en del av Tyskland. 

Omvärlden gjorde inget konkret för att försöka hindra detta. I slutet av november 1938 

ägde ”kristallnatten” rum. Judiska affärer och synagogor vandaliserades och brändes. 

Flera hundra judar dödades och tiotusentals fördes till koncentrationsläger. Det rådde nu 

en anarkiliknande diktatur i Tyskland. Det krävdes en väpnad attack mot Polen innan 

omvärlden skulle få upp ögonen och försöka sätta stopp för den här utvecklingen. Andra 

världskriget hade därmed börjat.23

  

4.2 Nazism i Sverige på 1930-talet 
 

Den nazistiska verksamhet som fanns i Sverige på 1930-talet var tämligen blygsam. 

Tiotals mindre bra organiserade grupper slogs om samhällets uppmärksamhet och 

försökte locka anhängare, men inte ens de största av dessa lyckades nämnvärt bra med 

den uppgiften. Visserligen hade nationalsocialistiska grupper bättre framgångar i 

kommunala val, men någon verklig makt fick de aldrig. Nedan följer en kort beskrivning 

av tre de största grupperna i Sverige på 1930-talet och deras kontakter med NSDAP i 

Tyskland. 

 

Det fanns olika antisemitiska och rasistiska tidningar i Sverige redan i slutet av 1800-

talet, men det dröjde till början av 1920-talet innan det första nationalsocialistiska partiet 

bildades i Sverige.24 Bröderna Furugård (Gunnar, Sigurd och Birger) bildade det första 

nationalsocialistiska partiet, Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet (SNFf), 

redan 1924, som snart bytte namn till Svenska nationalsocialistiska Bonde- och 

Arbetareförening (SNBA). År 1930 slogs SNBA samman med några andra 

nationalsocialistiska, fascistiska och högerextrema grupper i Nysvenska 

Nationalsocialistiska Partiet. Birger Furugård blev ledaren i partiet. Partiet bytte snart 

namn till Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP), som ställde upp i riksdagsvalet 

1932 och fick knappt över 15 000 röster. Mest framgångar hade partiet i Göteborg (5,7 % 

av rösterna) och i Värmlands län (2,9 % av rösterna). SNSP:s första år präglades av inre 
                                                 
23 Nilsson, Karl N. Alvar, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, s. 26-30, Stockholm 
2000. 
24 Lööw, Helene, Nazismen I Sverige, 1924-1979, s. 13-14, Stockholm 2004 

 19



motsättningar och redan 1933 uteslöts en av ledande personerna, Sven Olov Lindholm, ur 

partiet på grund av personliga motsättningar med ledaren Furugård. Lindholm fortsatte 

sin nazistiska verksamhet genom att bilda National Socialistiska Arbetarpartiet (SNAP). 

Trots SNSP:s ostadiga år i början av 1930-talet var det just då partiet lyckades vinna sina 

största framgångar. I de kommunala valen 1933/34 lyckades partiet få ca 80 mandat.25 

Detta blev dock partiets största framgång och efter fortsatta inre konflikter fick partiet 

läggas ned av Furugårds beslut 1936.26 Partiledaren Furugård hade personliga kontakter 

med de tyska naziledarna, bland annat med en av Hitlers närmsta män Heinrich Himmler. 

Furugård gjorde ett flertal resor till Tyskland för att studera NSDAP:s verksamhet. De här 

resorna var inte enbart ensidiga utan SNSP fick också besök av NSDAP vid partidagar 

och andra festliga tillfällen.27

 

De första åren efter utbrytningen från SNSP bedrev Lindholm och hans nybildade SNAP 

en omfattande propaganda mot sina rivaler, främst mot SNSP och Nationalsocialistiska 

blocket. SNAP hade mest politiska framgångar av de svenska nationalsocialistiska 

partierna i kommunalvalen. Mellan åren 1934 och 1936 ökade partiet sin röstandel med 

drygt 7000 röster (från ca 10 200 till ca 17 500). 1938 års kommunalval fick partiet 

nästan 20 000 röster. Trots röstökningar fick partiet aldrig någon större politisk makt och 

1938 års valresultat betraktades som ett misslyckande. SNAP hade också mest 

omfattande samarbete med Nazityskland av de svenska nationalsocialistiska partierna. 

Partiledningen besökte Tyskland ett flertal gånger och enligt vissa källor fick partiet även 

ekonomiskt stöd därifrån. Partiet bedrev också spionage för Tysklands räkning i Sverige. 

Man spionerade på tyska flyktingar, judar och antinazistiska rörelser och rapporterade 

vidare dessa resultat till Tyskland. År 1938 blev partiledaren Lindholm tveksam till 

anarkin i Tyskland och efter ett försök (av Tyskland) att slå ihop olika svenska nazistiska 

rörelser ville Lindholm ta avstånd från detta. Samma år byttes partinamnet till Svensk 

Socialistisk Samling och hakkorset byttes till wasakärven, Hitlerhälsningen togs också 

bort. Lindholm var verksam under andra världskriget, men förlorade mycket stöd under 

                                                 
25 Lööw, Helene, Hakkorset och wasakärven, s. 38-42, Göteborg 1990 
26 www.ne.se, sökord: SNSP 2008-04-20 
27 Lodenius s. 35-36 

 20

http://www.ne.se/


denna period. Han lade ner sin politiska verksamhet på 1950 och samtidigt försvann 

också partiet.28

 

Också ett (i svenskt mått mätt) tredje större nationalsocialistiskt parti bildades under året 

1933. Överste Martin Ekström blev ledare i partiet som fick namnet Nationalsocialistiska 

Blocket (NSB) och var en sammanslagning av mindre nationalsocialistiska partier, bland 

annat SNSP-staben och Svenska Nationalsocialistiska Förbundet. Blocket, som partiet 

kallades, var dock mer en överklassrörelse som också hade lite fotfäste bland militären. 

Även om Blocket fick ekonomiskt stöd av vissa etablerade samhällsmedborgare och hade 

nära kontakter med de tyska ledarna lyckades partiet aldrig vinna stora framgångar och 

förblev ett marginalparti.29

 

Även om dessa var små partier i det svenska politiska livet, var de ändå de största i sitt 

slag som fanns i Sverige på 1930-talet. De andra svenska nationalsocialistiska partierna 

var ytterst små och hade i praktiken inget inflytande politiskt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Nilsson Karl N. Alvar, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, s. 69-74  Stockholm 
2000. 
29 Lööw Helene, Nazismen i Sverige 1924-1979, s. 18 Finland 2004. 
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5 Nazismen i Metallarbetaren och Verkstäderna 1932-1938 
 
I detta kapitel presenteras resultaten av vår kvalitativa studie. Den kvalitativa studien är 

indelad i fem delar, första delen visar på hur Metallarbetaren såg på nazismen och det 

tredje riket, den andra delen visar hur förbundstidningen skildrar livet i nazityskland ur 

både arbetarnas, fackförbunden och det tyska folkets perspektiv. Tredje delen behandlar 

Metallarbetarens syn på den svenska nazismen, den fjärde visar på hur förbundstidningen 

beskriver nazismens inverkan på andra länder. Den femte delen behandlar Verkstäderna 

och hur denna tidskrift förhåller sig till Nazityskland och den nazistiska ideologin. I dessa 

fem avsnitt visas resultaten i kronologisk ordning för att visa på en eventuell förändring 

över tid.  

 

De artiklar som refereras i detta kapitel saknar ibland ursprunglig källa men vi gör ändå 

bedömningen att tidskrifterna valt publikationer efter eget bevåg och står bakom de 

artiklar som publiceras. Vi menar att skribenten har ringa betydelse då tidskriftens 

ställningstagande är det viktiga och hur denna information förmedlas. Vi redovisar 

således inte ursprungsförfattare i några av de artiklar som presenteras i denna analys utan 

fokuserar på tidskriften i sin helhet.  

 

5.1 Hur såg Metallarbetaren på nazismen och nazityskland? 
 

Redan under 1932 bevakade Metallarbetaren utvecklingen i Tyskland, då den tyska 

befolkningen led av sviterna efter depressionen. Man varnade tidigt för ett eventuellt 

inbördeskrig på grund av den miserabla situation landet befann sig i. Metallarbetaren 

återgav: 

 
Tyska folket har lidit gränslöst under trycket av depressionen och de upprivande inrikespolitiska 

stridigheterna. Men ännu värre dagar stunda. Den närmaste framtiden kommer att bli avgörande 

för den tyska republikens vara eller inte vara. Inbördeskriget ligger på lur.30   

 

                                                 
30 ”Blick på tingen”, Metallarbetaren 1932, nr24. 
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I samma artikel konstaterade skribenten senare att nazisterna och framförallt Franz von 

Papen inte skydde några medel för att erövra makten. Metallarbetaren skrev att det fanns 

kraftiga tendenser till att Tyskland var på väg att bli en diktaturstat:  

 
Den nya reaktionära regeringen, ”ådalskabinettet”, har upplöst riksdagen. Nyvalen skola äga rum 

den 31 juli. Rikskanslären van Papen [sic!] hoppas med att nazisterna benägna bistånd få majoritet 

i den nya riksdagen. Skulle detta misslyckas, kommer utan tvivel riksdagen att ajourneras på 

obestämd tid. […] Från en dylik diktatur är inte steget långt till en ny konstitution och restaurering 

av det hohenzollerska kejsardömet eller åtminstone en Hohenzollern (exkronprinsen) som 

president.31  

 

I samma artikelserie nämndes också Adolf Hitler som en marionett vars enda uppgift var 

att skapa möjlighet för andra att tillgripa makten. Metallarbetaren förkastade därmed 

också hans egenskaper som ledare och det nazistiska partiet: 

 
Nazisternas roll i det trista skådespelet är den ynkligast möjliga. Efter alla storordiga 

proklamationer blir Hitler bara en bricka i junkrarnas våghalsiga spel.32  

 

Dessa artiklar från 1932 visade på en hög medvetenhet hos Metallarbetaren vad gällde 

läget i Tyskland och den utveckling som ägde rum under detta år. Progressen följdes 

noga och tog samtidigt avstånd från såväl diktatur som den nazistiska propagandan. I 

detta skede sågs inte nazismen som något hot utan endast som ett patetiskt försök till att 

skapa möjligheter för andra ledare att stjäla makten från det tyska folket. 

 

Under 1933 ändrades tonen i Metallarbetarens artiklar och de blev än mer kritiska mot 

Tyskland och nazisterna, detta till följd av Adolf Hitlers makttillträde och den allt mer 

diktatoriska staten:  

 
Tyskarna ha vederfarits en outsäglig lycka: Den >>store ledaren>> och förlossaren, Adolf Hitler, 

har kommit till makten.33

                                                 
31 ”Blick på tingen”, Metallarbetaren 1932, nr24. 
32 ”Blick på tingen”, Metallarbetaren 1932, nr24. 
33 ”Det tyska tredje riket” Metallarbetaren 1933, nr 7. 
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Tidningen påvisade också i artikeln den omfattande nazistiska propagandan och hur 

folket lovades slut på nöden i och med ledarens maktövertagande. 

 
På denna tid har inga under skett, varken några åtgärder mot räntejudarna, ej heller har arbete och 

bröd eller någon förhöjning av de arbetslösas torftiga understöd kunna åstadkommas.34

 

Skribenterna på Metallarbetaren följde utvecklingen noga under de följande veckorna 

och poängterade den progression som skedde i Tyskland. Det poängterades att 

pressfriheten var ett minne blott och motståndare till regimen beivrades med tvivelaktiga 

metoder. Det nazistiska styrets första månad sammanfattades enligt följande. 

 
Detta dystra avsnitt ur den tyska regeringens fyra veckor långa verksamhet äro tillräckliga för att 

visa efter vilken kurs Tyskland nu styres. Man gör klokast att i att betrakta det hittills inträffade 

endast som en liten början till vad som i fortsättningen skall ske.35  

 

Tydligt är att redan under 1933 förutspåddes den utveckling som skulle komma i det 

nazistiska Tyskland. Och tidskriften skydde inte möjligheten till att upplysa dess läsare 

utan den tog ett tydligt ställningstagande mot Hitler och utvecklingen i Tyskland. Efter 

det nazistiska tillträdet exploderade antalet artiklar som beskrev förhållandena i Tyskland 

och tydligt är att detta var ett ämne som berödde arbetarpressen fundamentalt.  

 

Följande år 1934 drygt ett år efter Hitlers maktövertagande sågs han som en näst intill 

sinnessjuk person vars rädsla för mordförsök är enorm, och bedrev därmed hetsjakt på 

sina motståndare. Ledare för denna förföljelse var Hermann Göring som arbetade hårt för 

att tillfredställa ledarens behov i sann nazianda. I Metallarbetaren skrevs det: 

 
När allt kommer omkring tycks Hitler den blodige vara en feg stackare, som hänsynslöst skjuter 

ner sina gamla vänner till höger och vänster på blotta misstanken att någon vill göra honom illa.36  

 

                                                 
34 ”Det tyska tredje riket” Metallarbetaren 1933, nr 7. 
35 ”Tyskland under järnhälen” Metallarbetaren 1933, nr 9. 
36 ”Blick på tingen” Metallarbetaren, nr 27. 
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Det enda man kan se är att hr minister-presidenten Göring är spiritus rector i denna masslakt. Han 

lägger i dagen arbetsglädje, som visar hur sant det är att allt går bra, när lusten driver verket37

 

I Metallarbetaren 1934 lades också stor vikt vid det fria ordet och den pressfrihet man 

stod för. Detta medförde starka reaktioner på den åtstramning som skedde i grannlandet, 

vars pressfrihet utvecklades mot närmast obefintlig. Skribenten betonade demokratins 

viktigaste förutsättning, det fria ordet, och skickade signaler till läsarna om hur viktig 

pressfriheten var, genom att visa på det som skedde i Tyskland sedan det fria ordets 

skrotats. 

 
En av Hitlers och hans kumpaners första regeringsåtgärder sedan de den 5 mars ifjol lyckats 

komma i besittning av statsmakten och dess apparat var att mörda det fria ordet, belägga pressen 

med munkavel och sätta tvångströja på yttrandefriheten.38    
 

Det skrevs senare i samma artikel: 

 
Nazismens förkvävande av tryck- och yttrandefriheten bör vara ett skolexempel på vilken 

betydelse det fria ordet har för demokratien och utgöra inträngande maning till varje demokratiens 

anhängare att slå vakt om det fria ordet och en allvarsam varning för att någonsin låta den minsta 

lilla inskränkning av tryck och yttrandefriheten oanmärkt försökas.39   

 

Tydligt är att Metallarbetaren såg allvarligt på avsaknaden av pressfrihet och de 

rättigheter som folket i Tyskland saknade. Det tyska maskineriet imponerade inte med 

sina lovord om en bättre framtid för folket, utan skrämde snarare med sina metoder att 

skipa ordning. I första numret av Metallarbetaren 1935 gjordes det narr av de löften som 

Joseph Göbbels presenterade. Artikeln är skriven på ett mycket frispråkigt sätt vilket 

understryker den ironi på vilken man såg den tyska propaganda maskinen. I tidningen 

stod det följande: 

 
Propagandaminister Göbbels har återigen hållit ett av sina stora tal och förkunnat för ett i stum 

förvåning lyssnande folk, att under år 1935 skall han och hans meningsfränder utföra en bragd, 

                                                 
37 ”Blick på tingen” Metallarbetaren, nr 27. 
38 ”Demokratien och det fria ordet” Metallarbetaren, nr 33.   
39 ”Demokratien och det fria ordet” Metallarbetaren, nr 33.   
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som skall slå hela världen med häpnad. Nåja, sådant har vi hört rätt så många gånger förut, utan att 

precis falla i farstun för det. Men denna gång måste vi erkänna att, om löftet infrias, komma vi inte 

endast att bli häpna, vi komma att i likhet med tyska folket bli stumma av förvåning. Det otroliga 

har nämligen inträffat, att Göbbels börjat hysa misstankar , att de bruna skarorna inte uppträda 

vidare salongsfähigt i sina oborstade stövlar utan draga hån över både sig själva och hela den 

ariska folkgemenskapen. Men det skall bli slut på detta. Från och med nu skola nazisterna enligt 

det göbbelska påbudet uppföra sig som – anständiga människor. Nu börja vi verkligen på allvar 

förtvivla om hitlerismens framtid.40    
 

1935 började Metallarbetaren också uppmärksamma de fasor som skedde utom det tyska 

territoriet. Skribenterna underströk hur viktigt det var att hjälpa diktaturens offer oavsett 

vilken nation de tillhörde. Det manades till kamp mot de länder som undertryckte 

demokratin och den frihet som tedde sig självklar i Sverige. Länder som innefattas i 

artikeln är framförallt Tyskland, Österrike, Spanien och Italien, vilka alla på något sätt 

underminerade den mänskliga friheten. I artikeln som återfinns på första sidan av 

tidskriften dök ett nytt fenomen upp, nämligen de koncentrationsläger som diktaturerna 

inrättat för att stävja befolkningen. Under flertalet tillfällen beskrevs koncentrationslägren 

som ett stort hot mot den fria världen och det manades till ekonomisk insamling till 

offrens familjer som en del i kampen mot nazism och fascism.  

 

Det Metallarbetaren förmedlade under 1932-1935 visar på hur omfattande 

medvetenheten hos de svenska arbetarna måste ha varit. Tydligt är att informationsflödet 

till de svenska verkstadsindustrierna var stort även under begynnelsen av diktaturen i 

grannlandet. Någon rädsla att utrycka sig frispråkigt fanns inte och ställningstagandet mot 

nazismen och dess anhängare är påtagligt.  

 

I 1936 års upplaga av Metallarbetaren skönjades en tydlig strukturell skillnad i de 

artiklar som skrevs, artiklarna blev längre och sammanhängande. I en artikelserie om sju 

delar presenterades en utförlig beskrivning om utvecklingen i nazityskland från dess 

födelse till 1936. I denna serie berättades det om både den nazistiska apparaten som det 

tyska folket och vilka vedermödor de stod inför. I förbundstidningen stod det: 
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Det allra första man märker, när man kommit in på tysk botten, är att klang och jubeldagarna gått 

tillända. Fröjden är slut och har efterträtts av en pessimistisk, grå vardag. Geisten är slut. Ölet är 

slut. Pengarna äro slut. Folket deltar blott automatiskt i partiets högmässor och hurra-vad-vi-är-

bra-parader. Ingen vill tala om framtiden, för man är en smula vidskeplig. Få orkar numera lyfta 

armen till Hitlers stolta hälsning. Endast avlönade nazister och statstjänstemän har en reflex kvar 

av densamma. Men det ser mest ut som sloge man efter mygg. Tidigare gick nazister omkring i 

bländande fina uniformer, med hakan uppåt, framåt, underläppen som en bricka under näsan och 

bröstkorgen utspänd som en operasångares. Under de två årens lopp har denna utbuktning glidit 

ner i byxorna.41     
 

Dessa artiklar speglade den tro man hade på nazisterna och den framtid som skådas. 

Första artikeln i denna serie innefattar två helsidor i en tidning om åtta sidor, vilket visar 

på den omfattning som skänktes till det tyska imperiet. Få läsare tordes oberört bläddra 

igenom denna tidning utan att ta del av reportaget. Att artiklarna ökade i antalet skrivna 

ord kanhända var en upprinnelse av den stundande olympiaden som gick av stapeln i 

Berlin sommaren 1936. Att fokusera på Tyskland för att verka opinionsbildande hos sina 

läsare, var 1936 ett ypperligt tillfälle. I april samma år stod det att läsa i Metallarbetaren 

om olympiaden, om huruvida svenska medborgare ska deltaga i aktiviteterna eller inte. 

Den svenska Landsorganisationen (LO) manade till egna beslut och tog inte ställning till 

enskilda individers val. Metallarbetaren underströk däremot kontinuiteten i bojkotten av 

Nazityskland och menade att landsorganisationen var vek i sin inställning. 

Metallarbetaren hävdade följande: 

 
Olympiadblockaden skulle drabba den nazistiska fåfängan, von Tschammer und Ostens och 

Hitlers fåfänga, kanske i någon mån vår egen, och så en hel del svenska kronor förstås, som skulle 

användas till Bier und Wurst och annat nödvändigt för svenskarnas vistelse i Tyskland. 42    
 

Det skrevs vidare att den föreliggande bojkotten som togs i bruk 1933 av LO borde 

kvarstå och innefatta olympiaden såväl som tyska varor. Detta visar på den moraliska 

aspekt som Metallarbetaren stod för och visade öppet för sina läsare. Klart är att under 
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1936 ökade antalet spaltmeter jämförelsevis med tidigare år, vad detta beror på låter vi 

vara osagt, men nästkommande år i undersökningen är inget undantag på det tilltagande 

fokus som ålades nazityskland.   

 

1937 återfinns inte den omfattning på artiklarna som 1936, men innehållet är inte på 

något sätt återhållsamt, utan kritiken tilltar i styrka och visar på en mångfald som inte 

skådas i tidigare nummer. Kritiken innefattade också västvärldens agerande mot det tyska 

väldet, vilket sågs som måttligt och en bidragande faktor till den upprustning som skedde: 

 
Om makterna hade velat, skulle de redan 1933 – väst-Europas och Sovjet-unionens [sic] förenade 

härar – kunnat kväva Hitlers krigsförberedelser i lindan. Men de europeiska staterna ville freden. 

Tredje riket behöver inte sin gigantiska krigsapparat till försvar, den bygger upp den för att genom 

ett anfall kunna utvidga sina gränser.43  

 

Artikeln visar hur Metallarbetaren såg på den krigsapparat som Hitler låtit bygga upp 

utan att västvärlden ingrep. Farhågorna var entydiga och redan 1937 insåg skribenterna 

att ett krig komma skulle. Intressant är hur välinformerad tidskriften var och vilket 

ställningstagande som togs mot västländernas agerande samt hur det förutspåddes ett 

kommande krig, redan två år innan världskrigets utbrott. 

 

Åren innan 1937 förekom artiklar om koncentrationsläger vid enstaka tillfällen, men 

under 1937 syntes flertalet i Metallarbetaren. Artiklarna innefattade information om 

koncentrationslägren som var mycket detaljerad i fråga om antalet fångar och lägrens 

antal. Det skrevs också att naziriket försökte dölja omfattningen av dessa läger och vilka 

människor som satt fängslade. I ett av februarinumren återgavs en artikel från en dansk 

socialdemokratisk tidning som heter Social-Demokraten: 

 
Fyra års Hitlerregemente är titeln på en intressant artikel i danska Social-Demokraten, i vilken det 

bl. a. heter: ”Under denna tid har det oavbrutet inrättats nya koncentrationsläger. Fängelserna och 

tukthusen har blivit dubbelt och tredubbelt belagda. Kunde man inte uppspåra en eller annan 

motståndare, tog man gisslan istället. Huvuden rullade. Arbetarnas sociala rättigheter fråntogs 

dem, fackföreningarna upplösta, deras egendom och tillgångar beslagtogs, vilket man också redan 
                                                 
43 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1937 nr 8. 
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förut gjort med de socialistiska partiernas tidningar och tryckerier. Judarna har blivit behandlade 

som en mindervärdig ras.”44

 

Tre nummer senare skrevs det i tidningen: 

 
Fem koncentrationsläger finns det i Hitlerriket. Sedan 1934  har man börjat dra in dessa läger. I 

Papenheim finnsd et inte längre några fångar. Påstår naziherrarna. Men dessa påståenden är falska, 

skriver Internationale Information och tillägger: ”Det är visserligen riktigt att några mindre 

koncentrationsläger har indragits. (Kuhberg, Hauberg, Hohnstein, Oranienburg.) Men fångarna 

frigavs blott i ringa utsträckning, det stora flertalet överfördes till andra läger. Därför måste, även i 

Papenburg, tillbyggnader uppföras. Det är inte sant, att det inte längre finns politiska fångar i 

Papenburg. Under tiden aug. 1935 - aug. 1936 befann sig i detta läger bland de 1300 fångarna 

omkring 800 politiska fångar. Först nu har man börjat utrymma Esterwegen. Men de dittills 

inburade har inte frigivits, utan transporterats till det i somras nyöppnade koncentrationslägret 

Sachsen-Hausen-Nordbahn vid Berlin, som har plats för 4000 fångar.”45     

  

Ovanstående artiklar visar på den medvetenhet som återfanns hos Metallarbetaren ifråga 

om koncentrationslägren. Detta torde upplysa även dess läsare och bidra till upplysning i 

ämnet. Uppenbart är att Metallarbetarens läsare kunde ta del av informationen i så gott 

som varje nummer av tidskriften och hade god inblick i det tyska väldet och dess 

metoder. I mars månad skrev Metallarbetaren om hur antifascister och andra motståndare 

till naziregimen avrättades, för att i maj månad följa upp detta med en summering av 

genomförda avrättningar och politiska fångar. De siffror som angavs i artiklarna 

reviderades av skribenten själv då denne förmodade att antalet var betydligt högre än de 

officiella. Detta antagande speglar redaktionens uppfattning om Hitlers rike och huruvida 

den information som nazistyret förmedlade var trovärdig eller inte. Tron på det tredje 

riket var smutskastat och ingav ingen optimism eller framtidstro på ett sådant 

tillvägagångssätt som nazisterna förordade. 12 maj 1937  konstaterade Metallarbetaren 

kort: 

 

 […]Gud bevare oss ”Hitler följer lagen men fängslar människor.”46      
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Metallarbetaren såg på nazisterna som ett fegt herrefolk vilka eliminerade allt motstånd 

på ett inhumant och tvivelaktigt sätt. Denna feghet hos de tyska naziherrarna 

personifierades ofta i form av Joseph Goebbels, vilken figurerade i ironiska artiklar om 

dennes oförmåga att bete sig som en riktig karl. Följande artikel återfanns i 

Metallarbetaren 1937: 

 
I Tyskland berättar man följande historia, naturligtvis i smyg: Dr Goebbels fick kramp under en 

simtur och höll på att drunkna. Tre småpojkar räddade dock hans dyrbara liv. Goebbels lät dem 

senare önska sig vad de ville. Den ena pojken ville ha en påse karameller och det fick han. Den 

andra ville ha en leksaksflygmaskin och det fick han. Men den tredje pojken sade: ”Jag vill gärna 

bli begraven på statens bekostnad”. ”Det var en underlig önskan”, sade dr Goebbels. ”Varför 

önskar du dej något dylikt, du är väl inte sjuk?” ”Nej, jag är inte sjuk”, svarade pojken, ”men far 

min slår säkert ihjäl mej, när han får veta, vem jag varit med om att rädda.”47

 

Roliga historier och satiriska bilder och artiklar var ett vanligt sätt att angripa 

nazidiktaturen. Vid ett flertal tillfällen återfanns i Metallarbetaren skämtteckningar som 

personifierade Hitler, Goebbels eller någon annan högt uppsatt ledare. Detta sätt att 

angripa diktaturen ger en tydlig signal om hur tankegångarna kring dessa personligheter 

ter sig under tidsperioden. Det är onekligen så att Metallarbetaren visade tydlig avsky 

mot Nazismen och det tredje riket, men tog också sin förmedlande plikt på största allvar. 

Metallarbetarens läsare torde vara mycket informerade i frågan om nazismen och deras 

ståndpunkt borde vara någorlunda likriktad.  

 

Metallarbetaren fortsatte sin hårdföra linje också under 1938. Rapporter från Tyskland 

beskrev de usla förhållandena i de tyska koncentrationsläger som till råga på allt redan 

var överfyllda. 

 
De i skyddshäkten intagna personerna lider inte endast av den omänskliga behandlingen och den 

många gånger absolut otillräckliga kosten, som genom den allmänna livsmedelsbristen nu blivit 
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ännu sämre, utan också av att koncentrationsläger är överfyllda och av den därigenom uppkomna 

platsbristen.48

 

Sådana här artiklar var väldigt vanliga och förekom ofta i Metallarbetaren under 1938. 

Tidningen beskrev de usla förhållandena i Tyskland. Kritiken mot Tyskland var dock inte 

längre lika skarp som i tidigare år på 1930-talet. Det märks att skribenterna inte längre 

vågade skriva rakt ut vad de tänkte. De nazistiska ledarna fick inte längre ta emot lika 

hårda glåpord som i början av 1930-talet. I och med den kraftiga upprustningen hade 

Tyskland blivit militärt mycket starkare och den här faktorn påverkade säkert 

Metallarbetarens sätt att spegla Tyskland. Den kritiken som levererades koncentrerade 

sig mer på de tyska förhållandena, inte längre på de nazistiska ledarna. 

 
Tidningen rapporterade om den tyska litteraturens situation. På grund av censuren hade 

författarna fått det riktigt svårt i Tyskland. Det följande citatet visar tydligt hur 

Metallarbetaren såg på saken: 

 
Det är nog lika tråkigt att vara författare i Tyskland som att vara en hund i Stockholm.49

 

Att jämställa hundar i Stockholm med författare är en stark jämförelse. För att läsarna 

skulle kunna förstå hur illa saker och ting låg till i Tyskland använde skribenterna sig av 

liknande citat som ovanstående. Här riktade Metallarbetaren kritiken också på livets 

andra områden; det var inte bara brist på mat och det kontinuerliga mördandet som får 

plats i spalterna i tidningen utan nu hade nazisterna också trängt sig in på det tyska 

kulturlivet. Här syns en liknande tendens i kritiken mot Tyskland som i många tidigare 

artiklar under 1938: Skribenterna drog sig för att kritisera naziledarna direkt utan tog en 

omväg i kritiken. De kritiserade hellre resultatet och inte längre orsaken till resultatet. 
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5.2 Metallarbetaren - det tyska folket, arbetarna och 

fackföreningsrörelsen 
 

I detta avsnitt behandlas material som visar på hur Metallarbetaren hanterade människors 

situation i Tyskland. Hur ställde Metallarbetaren sig till att det tyska folket förlorade sin 

frihet? Skildrade Metallarbetaren livet för kollegorna i grannlandet och den tyska 

fackföreningsrörelsen? 

 

Redan under 1932 innan nazisterna tagit makten underströk Metallarbetaren det tyska 

folkets situation. I Metallarbetaren stod det att läsa om Tysklands införande av diktatur 

som kunde ses som en direkt krigsförklaring till det tyska folket och ett stort nederlag i 

utvecklingen till den gamla Hohezollerska monarkin. Vidare skrevs det att folket hela 

tiden fick gå till valurnorna eftersom riksdagen blivit upplöst så många gånger och 

valsedeln var det enda vapen de åtnjöt. 1932 skylldes dock inte allt ont på nazismen då 

den föregående depressionen satt sina spår i samhället och människors lidande kom inte 

endast av diktatoriskt ledarskap.  

 

1933 började Metallarbetaren dock ta strid för det tyska folket och det publicerades en 

lista över produkter som de svenska konsumenterna borde undvika. Enligt tidningen var 

en bojkott av tyska varor det enda vapnet i kampen mot nazismen. I artikeln visades 

också en karikatyr av Hitler som är inspärrad innanför Tysklands gränser och omvärlden 

står för en enhetlig bojkott. Metallarbetaren skrev: 

 
Hitlerismen synes vara förfallen till samma eller ännu större vanvett än på sin tid kejsardömet. 

Förnuftet kommer ej till användning inom en sådan regim. Men om den civiliserade världen visar 

sin avsky genom att den uraktlåter att importera varor från det tredje riket, skola kanhända 

verkningarna ej utebliva. Detta är vårt enda verkningsfulla vapen. Hitler kan vara övertygad om, 

att vi skola använda det med all kraft.50    
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Senare i samma artikel lovordade Metallarbetaren de två miljoner tyskar som röstade 

mot nazisterna trots hot med koncentrationsläger.  

 

Under 1934 förekom en mängd artiklar som behandlade människors lidande i Tyskland, 

men då de främst talade om arbetarna återkom dessa i följande kapitel. 

 

1935 skrevs det i Metallarbetaren att det tyska folket kunde hålla sig för skratt när de 

tänkte på de vedermödor den tyska regimen skapat dem. I samma artikel citerades Robert 

Ley som var ledare för den tyska arbetsfronten: 

 
>>Sorger och bekymmer skola alltid finnas. Vi kunna icke föra eder till paradiset. Detta är 

emellertid icke det avgörande. Avgörande är allenast att man icke dukar under för sorgerna utan 

bemästrar dem. Arbetare och arbeterskor, funktionärer och arbetsgivare, arbetets soldater! Se på 

edra ledare!  Ju större nöden är, desto större är ledaren. Framåt med Adolf Hitler till Sol, till 

frihet.>> Arma tyska folk! 51

 

Uttryckligen höll skribenterna av det tyska folket och ansåg inte att det är medborgarna i 

den tyska diktaturen som var hotet utan snarare ledarna. De starkaste artiklarna återfinns 

1936 i en artikelserie om sju delar, som nämnts i tidigare avsnitt. I flertalet av dessa 

artiklar fokuseras det på den ”vanliga” tyskens vardag och regimens rån på frihet och 

ekonomiska medel. I Metallarbetaren i artikelserien ”Intryck från det tredje riket” skrevs 

det: 

 
Inte nog med att välfärdskassorna trollas bort , även spararna få sitt emellan. Sparkassorna hade 

1934 innestående 12,4 miljarder mark. Av dessa har regeringen tagit två tredjedelar. Mera kunde 

inte tagas för att hålla löpande uttagningar flytande. Det betyder, att tyska sparare blevo plockade 

på 8 miljarder mark. Om de inte återbetalas, måste de anses var försnillade. Och när kan Hitler 

återbetala dem!52     
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Senare i samma artikel skrevs det om enskilda fall där människor blev bötfällda och 

straffade med tukthus om de inte ställde sina besparingar till förfogande för den tyska 

riksbanken.  

 

I en fjärdedel av denna artikelserie visas de metoder som användeds för få folket att 

betala Tyskland upprustning. Metallarbetaren menade att regeringen var slug och 

effektiv med sin propaganda och anpassade den efter målgruppen, allt för att tjäna lite 

extra på sin befolkning: 

 
Sätten att få folket att punga ut med allt utöver existensminimum är >>judiskt>> raffinerat, för att 

ta Göbbels på ordet. Alla metoder duga. Gäller det mödrar, heter det: barnen måste skyddas, skänk 

till luftskyddet. Är industriarbetaren föremål för intresset slår man på lönefrågan och menar, att 

lönen inte kan stiga förrän Tyskland återfått sina kolonier och de gruvor fransosen stal. Knektarnas 

småmynt till snus och öl är också begärliga. Soldaten, >>Tysklands son>>, kan väl avstå 10 

pfennig om dan, menar man, om han är villig att offra sitt liv.53  

 

Metallarbetaren var mycket medveten om hur effektiv den tyska propagandamaskinen 

var och på vilket sätt man använde den. Trots existensminimum påbjöd man i Tyskland 

att alla skulle skänka de ynka ekonomiska medel man fick över, allt för att tillgodose 

landets bästa. De som vägrade att bidra med pengar till statskassan riskerade fängelse 

eller tukthus. I nummer 13 av Metallarbetaren 1937 beskrevs en tysk kvinna som 

vägrade bidra till den så kallade vinterhjälpen och dömdes till sex månaders fängelse.54 

Tre nummer senare valde Metallarbetaren att skildra en familjefars dagbok, vars innehåll 

beskrev vardagen i Tyskland. I dagboken får vi följa en arbetande familjefar dag för dag i 

en vecka, och de bekymmer han utsattes för. Mannens kollegor arresterades bland annat 

för att förtalat arbetsfronten och dess ledare, och hans familj saknade tillgång till 

ordentlig mat.55Denna typ av texter står att finna på ett flertal ställen tidskriften och 

återger en trovärdig bild av det tyska samhället, vilket borde påverka en och annan läsare.  
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Under andra hälften av 1937 är ökningen av artiklar med anknytning till det tyska folket 

explosionsartad. I varje upplaga av tidningen står det att finna en ny artikel om det tyska 

folket och hur de behandlades. Metallarbetaren återgav också artiklar skrivna av andra 

tidningar som berödde ämnet: 

 
Koncentrationslägren i Tyskland är en skam för hela världen, skriver danska Social-Demokraten. 

En f. d. fånge har berättat följande för en av tidningens medarbetare: ”Jag blev häktad i Berlin år 

1936 och transporterades omsider till koncentrationslägret Lichenburg. Efter en tid fördes jag till 

lägret i Dachau. Vid ankomsten dit sade direktören till oss, att det i Dachau blåste andra vindar. 

Det fick vi också genast erfara i rikligt mått. Medan vi klädde om oss, blev vi sparkade och slagna. 

En vaktare gav mig ett rep och sade, att jag kunde hänga mig i det. Vid ingången till fånglägret 

blev vi sparkade av portvakten. En dag blev 12 fångar dömda till att ”hänga på påle” under en till 

två timmars tid. Det gick till på det sättet, att fångarna kommenderades att lägga händerna på 

ryggen, varpå de vid handlederna upphängdes på pålar. Anblicken av de med levande människor 

behängda på pålar glömmer jag aldrig. 56     

 

Uppenbart är att Metallarbetaren inte drog sig för att publicera starka reportage om 

människors lidande och inte heller förskönade bilden av Nazitysklands metoder. 

Ovanstående artikel är endast en i raden av beskrivande vittnesuppgifter om den tyska 

maktapparatens bestraffningsmetoder. För att avsluta 1937 på ett kraftfullt sätt 

publicerade Metallarbetaren i sista numret för året en artikel som speglade en jul i 

tukthus. Den återgavs av en svensk vars namn var Erik Jansson, som tillbringade julen i 

tukthuset. Han återgav en något humanare inblick i tukthusen, men han medgav att 

högtiden medförde en gentil inställning hos direktören och fångvaktarna. Denne man blev 

senare frisläppt på grund av påtryckningar från svenskt håll.57  

 

I Metallarbetaren skrevs det mycket om arbetarna i Tyskland då den fackliga rörelsen 

under 1930-talet var en samordnande kraft i vilken arbetare identifierade sig med 

varandra. På grund av antalet artiklar följer nedan endast ett urval för att exemplifiera 

Metallarbetarens ställningstagande.   
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Redan under nazismen första år vid makten utryckte Metallarbetaren sin oro över hur de 

tyska arbetarna behandlades. Stor skepsis tillskrevs den tyska arbetsfrontens ledare 

Robert Ley som tillskansat sig makten genom Hitlers maktövertagande. Metallarbetaren 

menade att Dr Ley istället för arbetarna borde representera arbetsgivarna och den 

nazistiska regeringen. Metallarbetaren beskrev: 

 
Och så kommer denne d:r Ley, Hitlers handgångne man, och gör anspråk på att vid en 

internationell konferens bli betraktad som befullmäktigad representant för de med det brutalaste 

våld underkuvade tyska arbetarna – sannerligen man finner inte ord för att karakterisera en sådan 

cynism. 58  
 

I samma nummer av Metallarbetaren beskrevs Nationella arbetets dag, den första maj, 

som en illusion där arbetarna tvingades delta annars väntade konsekvenser i form av 

avskedande. I samband med firandet misshandlades fackföreningsledare och deras kassor 

beslagtogs av den anledningen att dessa ledare, enligt nazisterna, förskingrat pengar. 

Enligt Hitler själv var detta för att gynna de privata företagen och det var därför 

nödvändigt att splittra de fria fackföreningarna.59

 

Vidare beskrev Metallarbetaren i juni samma år om fackförbundens splittring och 

arbetsorganisationernas inkorporerande i staten. En arbetare som skulle utrycka sig 

nedlåtande om nazismen riskerde därmed också fängelse.60   

 

1934 skrevs det i Metallarbetaren: 

 
[…] i Tyskland är nu varje sken av medverkan från arbetarens sida på egna levnadsförhållanden 

utplånat, där har arbetaren av den nationalsocialistiska diktaturen förvandlats till en i ordets 

grymmaste bemärkning rättslös slav.61

 

                                                 
58 ”Nazifiering av de tyska fackföreningarna” Metallarbetaren 1933, nr 26. 
59 ”Nazifiering av de tyska fackföreningarna” Metallarbetaren 1933, nr 26. 
60 ”Fackföreningsrörelsen i tredje riket” Metallarbetaren 1933, nr 22. 
61 ”Blick på tingen” Metallarbetaren 1934, nr 11. 
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Tydligt är att Metallarbetaren led med de tyska medmänniskorna och förkastar den tyska 

brutaliteten. De tyska arbetarnas vardag på arbetsplatsen är ofta förekommande i artiklar i 

Metallarbetaren och bevakningen är rigorös.  

 

1936 i tidigare nämnda artikelserie ”Intryck från det tredje riket” skrevs flertalet sidor om 

den tyska arbetarens situation och fackföreningarnas undergång. I serien visar 

Metallarbetaren ett sammandrag av de första åren med nazistiskt styre och hur 

utvecklingen för arbetarnas situation försämrades. Metallarbetaren sammanfattade: 

 
Om vi tar bort alla vackra fraser och panegyriskt prat från det nya tyska samhället blottas ett styggt 

lyte – en sociallagsstiftning, som ställer arbetarna fullständigt rättslösa och underkastade 

arbetsgivarnas, ledarnas, godtycke och uppfattning om folkgemenskap. För att den skulle kunna 

verka positivt för arbetarna, måste arbetsgivarna känna och tänka med dem. Men det föreligger 

ingen lag, som fordrar deras solidaritet gentemot arbetarna. Bara tvärtom. Och det är just typiskt 

för den nazistiska ideologin att tala om förbrödring, gemenskap, solidaritet och likhet utan skapa 

förutsättningar därför. Precis som om man med ord kunde sammansvetsa samhällsgrupperna. 62        
 

1937 beskrev Metallarbetaren vid ett flertal tillfällen hur arbetarnas situation var i mångt 

och mycket absurd. En typisk artikel från 1937 är den som följer nedan: 

 
Arbetarna i rustningsindustrierna – och nästan alla järn och metallverk arbetar i dag för 

upprustningen – är på grund av sin rättslöshet och den behandling, de måste finna sig i, att jämföra 

med de tyska ammunitionsarbetarna under världskrigets sista tid. 

[…]Under de sex första veckorna lägges spärr på deras lön, de får endast ut en tredjedel av den. 

De, som vill resa före den tiden eller strax efteråt, får icke ut något av den innestående lönen, ty 

ingen får lämna arbetsplatsen vid en krigsindustri utan uttryckligt tillstånd.63       

 

I denna liknas arbetsplatserna som vid ett fängelse där arbetarna var livegna och saknade 

kontakt med omvärlden. Industrierna som berörs i artikeln var belägna långt ut på 

landsbygden eller i skogen, allt för att undanhålla information och dessa arbetare från 

övriga världen. 

                                                 
62 ”Intryck från tredje riket del 7” Metallarbetaren 1936, nr 10. 
63 ”De tyska metallarbetarnas läge under Hitlers fjärde regeringsår” Metallarbetaren 1937, nr 13. 
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I en artikel under 1938 tog Metallarbetaren upp vad som tidningen Neuer Vorwärts 

återger om de tyska arbetarnas situation. Med en ironisk stil beskrev tidningen hur de 

tyska arbetsgivarna förr i tiden var hänsynslösa som bara såg till sina egna intressen, men 

numera är de 

 
…“kamrater”, farbröder som alltid har sötsaker i fickan åt sina kära arbetare, klappar dem på 

kinden och utläser i deras ögon varje deras önskan.64

 

En arbetsgivare hade gjort så mycket för sina arbetare i Tyskland att det inte längre är 

sirenen som kallade dem till arbetet utan det skulle spelas vackra sånger som “Glädjens åt 

livet” istället. Med hjälp av detta skulle man göra folkgemenskapen bättre för alla. 

Tidningen nämnde dock skämtsamt att klockspelet bara kunde spela melodin och inte 

texten så det fanns en fara att arbetarna ändå hörde texter som “Bröder mot solen, mot 

friheten” i sina hjärtan. 

 

Här kan också läsas om ett ofta förekommande ämne: enligt Metallarbetaren är det 

nästan uteslutande bara arbetarna och vanligt folk som lider av nazisternas 

maktövertagande. Man kan sammanfatta Metallarbetarens syn med en enkel mening: 

arbetsgivarna är de onda och arbetarna är de goda. Sådan här kritik är ganska naturligt 

med tanke på att Metallarbetaren är arbetstagarnas tidning. Därför kan den inte se 

händelserna i Tyskland ur en neutral synvinkel. Arbetarnas elände skrivs det rikligt om 

medan arbetsgivarna ses bara som faktorer som har kokat den här soppan. Tidningen tar 

inte hänsyn till att det skulle kunna gå riktigt illa för arbetsgivarna om de inte 

sympatiserade med nazister. 

 
I Metallarbetaren kommenterades det om Tysklands försök att bli oberoende av andra 

länder angående malmförsörjningen. Deras försök gav dock inte önskade resultat. 

Ungefär 50 000 gruvarbetare hade stängts in i barackläger som hade en militärisk 

karaktär och usla löner i Goslar-trakten. Ytterligare 50 000 skulle tvångskommenderas 

                                                 
64 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 10. 
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dit. På grund av de dåliga arbetsvillkoren hade många arbetare lämnat arbetet och åkt 

hem även om man hotat dem att de inte skulle få arbete eller arbetslöshetsunderstöd i sina 

hemtrakter. 65

 
I nummer 26 av Metallarbetaren skrevs det om de tyska arbetarnas förhållanden igen. På 

grund av den akuta arbetskraftsbristen hade Göring utfärdat en tjänsteplikt för alla tyskar. 

På det här viset ville Tyskland säkerställa tillgången på arbetskraft för statspolitiskt 

angelägna uppgifter. Staten kunde därmed anvisa dem en viss arbetsplats där de var 

tvungna arbeta så länge kontraktet gäller. Efter detta kunde de återvända till sina gamla 

arbeten.66

 
I en annan artikel två nummer senare tog skribenterna upp de tyska arbetarnas elände 

genom att jämföra dem med tjeckoslovakiska arbetarna. I Tjeckoslovakien hade man en 

semesterlag (8 dagars semester med lön varje år.) Sådant där fanns inte i nazi-landet. I 

Tjeckoslovakien fanns också lag om 8 timmars arbetsdag om arbetarna så ville. I 

Tyskland (forna Österrike) förordnades det 10 timmars arbetsdag utan löneförhöjning. 

Därför borde de tjeckoslovakiska arbetarna vara på sin vakt mot Hitler.67

 

Ovanstående artiklar visar på de svåra förhållandena som de tyska arbetarna ständigt 

vistades under. Det går att läsa i Metallarbetaren att arbetarna i Tyskland var i princip 

bara som marionettdockor som saknade egen vilja och som staten och arbetsgivarna 

styrde hur de än ville. 

 

I nummer 32, 1938, skrevs det om den internationella upprustningen. Tidningen tog upp 

att det är de tyska arbetarna som kom att betala den tyska upprustningen med sina 

svältlöner. I och med upprustningen har förhållandena blivit mycket sämre för arbetarna. 

De tjänade mindre nu än de gjorde under depressionsåret (1932). Även om 

arbetsefterfrågan hade blivit större hade lönerna ändå inte stigit, som de vanligtvis 

                                                 
65 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 14. 
66 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 26. 
67 ”Ur tidningsposten”Metallarbetaren 1938, nr 28. 
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brukade göra. Artiklarna i detta avsnitt visar på den omfattande information som 

Metallarbetaren hade tillgång till och hur allvarligt materialet behandlades.68

 

Ett par nummer senare konstaterar Metallarbetaren att Tyskland upprustade sig för krig. 

Arbetsmarknaden hade fått anpassa sig efter militära behoven. På grund av detta hade 

antalet studenter i olika högskolor minskat drastiskt mellan åren 1932 och 1937. Staten 

hade inskränkt eller till och med upphävt arbetarnas frihet. Arbetsgivarna och staten 

bestämde var man skulle arbeta. 

 
Man kan här tala om en form av modern livegenskap - medeltidens feodala samhällsform 

återuppstår i gigantisk gestalt för att staten skall ernå största möjliga destruktiva effekt.69

 

Naziregimen hade till och med börjat sysselsätta gamla människor och arbetare med 

nedsatt arbetsförmåga. Detta skulle inte ha varit möjligt under normala förhållanden. 

Arbetet hade fått en militärisk karaktär i Tyskland som kunde tolkas som att landet hade 

berett sig på krigiska förvecklingar inom en nära framtid. 

 
Nummer 44 tar upp arbetarfrågan i tredje riket. Det rådde en arbetsbrist i Tyskland, mest 

inom byggnadsindustrin, lantbruket och metallindustrin. Därför var alla barn som hade 

avslutat skolan tvungna anmäla sig till arbetsbyråerna som bestämde var de skulle jobba. 

Man fick inte byta arbete utan skriftligt tillstånd av någon arbetsbyrå. För att Tyskland 

skulle kunna finansiera upprustningen höll man lönerna nere i ett läge som de stod under 

den djupaste krisen. Tidigare hade nazisterna tyckt att kvinnans plats var i hemmet, men 

den här parollen hade ej följt i praktiken. Upprustningen krävde så mycket arbetskrafter 

att också kvinnornas insatser behövdes.70

 

I de här artiklarna redogörs för hur den tyska regeringen var redo att ta till extrema 

metoder för att åstadkomma maximal upprustning inför ett kommande krig. Arbetarna 

hade inte mycket värde i det här spelet utan de uppfyllde uppgiften som spelbrickor som 

                                                 
68 ”Den internationella upprustningen ” Metallarbetaren 1938, nr 32. 
69 ”Under Hitlers järnhäl” Metallarbetaren 1938, nr 38. 
70 ”Avtalsfrågor och socialpolitik i tredje riket” Metallarbetaren 1938, nr 44. 
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Hitler och hans kumpaner flyttade från en ruta till en annan, var än det behövdes extra 

arbetskraft. Den tyska naziregimen tvingade även äldre och handikappade människor att 

arbeta, om staten så ville. 

 
I nästa nummer påvisar skribenterna i Metallarbetaren medlidande över de dåliga 

förhållandena som rådde på de tyska arbetsplatserna. Arbetsplatsens führer bestämde 

över allting och arbetarna hade numera föga rättigheter. Den tyska arbetsfronten (DAF), 

som var en underorganisation av NSDAP, var den enda tillåtna fackföreningen i 

Tyskland. Nästa alla tyska arbetare ar tvungna medlemmar och till råga på allt betala 

höga medlemsavgifter. DAF:s huvuduppgift var “säkerställandet av den sociala freden. 

Metallarbetaren tolkar detta som att dess huvuduppgift var hindrandet av strejker.71

 

Tidskriften publicerade en artikel från Neuer Vorwärts om gruvarbetarna i Ruhr-området 

som tvingades arbeta som slavar. Arbetstempot hade nått sin höjdpunkt så det kunde inte 

längre bli högre. Även de arbetare som tillhörde någon naziorganisation, tyckte att man 

borde byta ut driftsledningen mot en annan. På grund av det här höga tempot hade mindre 

olycksfall fått en enorm omfattning. Dödsolyckorna hade också blivit fler. Nu visar 

tidningen att även en del av nazisterna hade börjat tröttna på det diktatoriska styret på 

arbetsplatserna.72

 
Som synes tog Metallarbetaren ställning för de tyska arbetarnas elände ett flertal gånger 

under år 1938. I och med nazisternas maktövertagande hade de förlorat i princip alla sina 

rättigheter. Också arbetsorganisationerna som såg till arbetarnas intressen var bara ett 

vackert minne i det förflutna. De organisationerna som hade skapats i detta syfte under 

naziregimen kunde inte ha brytt sig mindre om sin egentliga uppgift. Deras nya primära 

uppgift var att se till att staten alltid hade tillgång till arbetskraft. 

 

 

 
                                                 
71 ”Utmönstringen av arbetsplatsrepresentanter i Tyskland” Metallarbetaren 1938, nr 45. 
72 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 46. 
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5.3 Metallarbetaren och den svenska nazismen 

 
I detta avsnitt behandlas artiklar som på något sätt återger den svenska nazismen och hur 

tidningen ställde sig till den. Artiklarnas antal är inte lika omfattande som i tidigare 

avsnitt, men torde ändå redogöra den ståndpunkt Metallarbetaren tog ifråga om nazismen 

i hemlandet. Vi förväntade oss fler artiklar om den svenska nazismen, men det visade sig 

att Metallarbetaren inte behandlade ämnet i någon större utsträckning. 

 

I Metallarbetaren 1933 varnades allmänheten om att nazisterna i Sverige kunde börja 

locka ungdomar som saknade arbete. Metallarbetaren ville se en aktion där ungdomarna 

skulle upplysas om vad nazismen stod för och på det viset försöka hindra nazismens 

spridning i Sverige. Metallarbetaren konstaterade: 

 
Det är inte av medlidande med arbetslösa, svältande ungdomar, som våra svenska nazister samla 

dem i sina huvudkvarter, kasernera dem, ge dem ett om än pauvert så dock logi, enkel kost eller 

pengar därtill. De få därigenom ett säkert grepp över den inkasernerade ungdomen och denna ser, 

att nazisterna efter måttet av sin förmåga och sina villkor verkligen vill göra något. Och detta 

sätter en arbetslös yngling större värde på än alla vackra deklamationer om social rättvisa – någon 

gång i en obestämd framtid.73  

 

Förutom att Metallarbetaren ville förebygga spridningen av nazismen i Sverige verkade 

inte tidningen känna sig hotad av den nazistiska verksamheten. Vid ett par tillfällen 

förekom skämtteckningar på den svenska ledaren Birger Furugård som ett fyllo, men 

materialet om den svenska nazismen var inte tillräckligt omfattande för att visa på ett 

generellt ställningstagande. 

 
 
5.4 Metallarbetaren och nazismens inverkan på andra länder 
 
Ett ämne som tidningen bara tog upp under 1938 var Tysklands negativa inverkan på 

andra länder, främst på Tjeckoslovakien och Österrike. Metallarbetaren för på tal att den 

österrikiska politikern Kurt Schuschnigg, som motsatte sig införlivandet av Österrike till 
                                                 
73 ”Hakkorset och de arbetslösa” Metallarbetaren 1933, nr 41. 
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en del av Tyskland, försökte skapa en motvikt till nazisternas inflytande i Österrike 

genom att vända sig till den österrikiska arbetarklassen. Den danska Social-Demokraten 

skrev att den österrikiska arbetarklassen inte gillade Schuschnigg så värst mycket på 

grund av hans tidigare undertryckande av den österrikiska arbetarklassen, fackliga och 

politiska organisationer. Många arbetare såg ändå nazismen som en större fara och därför 

valde de att hellre stödja Schuschnigg.74

 

I nummer 14 1938 kommenterades Österrikes införlivande i Tyskland. Tidningen återgav 

att Österrike inte kommer att tjäna någonting på grund av införlivandet utan det bara var 

Tyskland som drog nytta av detta. 

 
Självklart kommer inga hänsyn att tas till österrikiska intressen vid exploaterandet av den nya 

tillgången för den nazistiska krigshushållningen 75

 

Citatet visar att tidningen är i fullt medvetande om varför Tyskland ville skaffa lydstater: 

landet förberedde sig inför det kommande kriget. Visserligen ser tidningen också något 

positivt i detta. De österrikiska arbetslösa kommer att få jobb i den tyska industrin, men å 

andra sidan blev de samtidigt betalare av den tyska upprustningen med sina svältlöner. 

 

Tyskland hade redan tidigare ett starkt inflytande på Balkan och i och med Österrikes 

anslutning kommer nazisternas inflytande stärkas ännu mer i Europa.  

 
Stortyskland tar nu omkring hälften av all export från Ungern, Bulgarien och Turkiet och nära 

tredjedelen av Rumäniens, Jugoslaviens och Greklands. (…) Över huvud taget kommer Tyskland 

att kunna utnyttja dem som kolonier, ekonomiskt och politiskt. Skapandet av klass kapitalister 

vilkas profitmöjligheter är fullständigt avhängiga av nazismen medför självklart en tendens till 

nazifiering av respektive länder.76

 

Även om de ovannämnda länderna inte geografiskt hade blivit införlivade i Tyskland 

betraktade Metallarbetaren dem som förlorade på grund av Tysklands starka inflytande.  

                                                 
74 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 10. 
75 ”Österrikes erövring” Metallarbetaren 1938, nr 14. 
76 ”Österrikes erövring” Metallarbetaren 1938, nr 14. 
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I Sönderjylland hade nazisterna visat mycket aktivitet skrev Arbeiderbladet. Tidningen 

ansåg att rörelsen fick stöd söderifrån. Den sönderjydska arbetarrörelsen, som var stark 

mötte agitationen med lugn och ro. En ny organisation hade upprättats, Arbetarrörelsens 

sönderjydska landsförening vars mål var att stödja den söderjydska arbetarrörelsen för att 

försvara sig mot den nazistiska kampanjen.77

 

Här lade tidningen ännu en gång vikten på en stark arbetarrörelse. Så länge det existerade 

en stark arbetarrörelse fanns det ingenting att oroa sig över. Avsaknaden av arbetarrörelse 

såg tidningen som något mycket allvarligt. 

 

 Metallarbetaren återgav att Hitler lovade att de österrikiska arbetarna skulle få det 

mycket bättre än under Schuschnigg-regimen. Naziledaren Bürckel utfärdade dock en 

förordning som gjorde det omöjligt att få en löneförhöjning. Han tillkännagav att lönerna 

skulle sänkas istället.78

 

I Metallarbetaren vecka 28 beskrevs situationen i Österrike, där folk sågs döden som den 

enda befrielsen från nazismen. Man citerade en läkares berättelse där han berättade att 

folk kom till honom föra att få ett snabbverkande gift. Tidningen lade en oerhört stor vikt 

på arbetarnas usla förhållanden i Österrike. Detta kan ses som ett förvarnande exempel på 

vad som skulle kunna hända ifall man tvingades att lägga sig under Tyskland. 

 

I slutet på året citerade Metallarbetaren den engelska tidningen Daily Herald som 

beskrev grymheterna i Tyskland. En brittisk politiker hade sett i Prag en tjeckisk kvinna 

med inbränt hakkorsmärke på bröstet och en läkare hade berättat att han behandlat ett litet 

barn som hade hakkorsmärke i ansiktet. Detta berättade mycket om nazisternas 

grymheter.79

 

                                                 
77 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 25. 
78 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 25. 
79 ”Ur tidningsposten” Metallarbetaren 1938, nr 45. 
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Vecka 47 diskuterades det om Tjeckoslovakiens öde och varför omvärlden inte reagerade 

när Hitler lät sina trupper marschera in i landet. Enligt Metallarbetaren var det inte bara 

England, Frankrike och Ryssland som sålde Tjeckoslovakien utan också den tjeckiska 

storindustrin och de tjeckiska storagrarerna. De tjeckiska kapitalisterna gjorde detta för 

att öka sina egna vinster. 

 
De har alltid hatat demokratin, stått emot arbetarrörelsen och sedan länge sympatiserat med 

Hitler.80

 

Det syns tydligt att skribenterna i Metallarbetaren hyste medkänsla med de länder som 

på något sätt hade blivit beroende av Tyskland eller till och med en del av Tyskland. De 

hade inte någonting emot dessa länder eller dess folk i sig, utan de ledande pekades ut 

som skyldiga till ländernas öde. Även om en skarp kritik mot Tyskland och dess 

sympatisörer saknas under 1938 får Metallarbetaren ändå fram sitt budskap genom att 

beskriva förhållandena i Tyskland och dess lydstater. 

 

5.5 Verkstäderna 
 
 
Tidningen Verkstäderna hade en helt annan inställning till nazismen än dess motpart 

Metallarbetaren. Den (Verkstäderna) lade mycket mer vikt på ekonomiska faktorer. Så 

länge det gick bra på den ekonomiska fronten valde man att hålla tyst om utvecklingen i 

Tyskland. Tyska människors elände, judeförföljelser, koncentrationsläger nämndes inte 

med ett enda ord under perioden vi undersöker (1932-1938). Den svenska nazismen och 

nazismens inverkan på andra länder berördes inte i Verkstäderna. Tidningen oroade sig 

hellre över importrestriktionerna som Tyskland hade upprättat i hopp av att bli ett 

självförsörjande land än de tyska människornas öde. Detta skulle kunna skada den 

svenska ekonomin mycket eftersom Tyskland var en av Sveriges viktigaste exportländer. 

Man såg inte heller kapprustningen som något negativt så länge den gynnade den svenska 

ekonomin. Till skillnad från Metallarbetaren hade Verkstäderna rikligt med annonser om 

olika tyska metallmaskiner. Här syns en intressant skillnad mellan de båda tidningarna: 

                                                 
80 ”Metallarbetarna och Tjeckoslovakien” Metallarbetaren 1938, nr 47. 

 45



Metallarbetaren hade kampanjen ”Bojkott mot tyska varor” medan Verkstäderna inte 

hade något liknande utan tvärtom hade den även annonser om tyska varor. 

Verkstandindustrins representanter gjorde studiebesök i Tyskland och man kunde läsa en 

noggrant berättelse om dem i Verkstäderna. Även om nazismen och eländet i Tyskland 

inte nämns i tidningen hade den dock en full koll på läget i Tyskland. Detta kan man läsa 

i en artikel som handlar om ett mord på en tysk diplomat, Ernst vom Rath, i Paris. Vad 

som gjorde saken värre var att det var en jude som dödade honom. I tidningen stod det att 

det var oerhört dumt och den största otjänsten för de tyska judarna. På grund av mordet 

skulle judarna knappast få det bättre i Tyskland.81 Vad Verkstäderna inte nämnde var att 

denna händelse gav nazisterna en ursäkt för genomförandet av kristallnatten och ett flertal 

brott mot den judiska befolkningen.    

 

Krigsindustrin betraktades som något positivt, som en någon sorts lösning för 

arbetslösheten i Tyskland. Verkstäderna skrev så här om arbetslösheten: 

 
Man kan invända, att man ingenting förlorar på att låta arbetslösa människor tillverka 

krigsmaterial i stället för att göra ingenting, […].82

 

I samma artikel hyllades den tyska industrin som beskrevs livskraftigare än någonsin trots 

att landet hade satsat oerhört mycket på krigsrustningarna. På grund av detta borde 

landets ekonomi bli svagare, men så är inte fallet. Verkstädernas förklaring till detta är att 

man arbetade hårt och hade dåliga löner. Här kan man också se ett tecken på att tidningen 

visste vad som pågick i Tyskland. De dåliga lönerna sgås inte heller som något negativt 

utan som en tillfällig lösning som gjorde landet konkurrenskraftigt. 

 
Samstämmiga vittnesbörd av svenska industrimän, som haft tillfälle att besöka tyska 

industriföretag inom den egna branchen [sic!], gå ut på att maskiner och människor numera 

utnyttjas på ett ganska häpnadsväckande sätt. Arbetsintensiteten är uppdriven till en grad 

som torde vara ouppnåelig i vårt land.83

 

                                                 
81 ”Ytterligare framåt…” Verkstäderna, 1938, nr 12. 
82 ”Tider som komma” Verkstäderna, 1938, nr 12. 
83 ”Tider som komma” Verkstäderna, 1938, nr 12. 
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Som man kan utläsa i artiklarna visste tidningen om de tyska arbetarnas förfärliga 

förhållanden, men valde dock att beskriva det i positiva ordalag. Tidningen hade en 

någorlunda likgiltig bild av situationen i Tyskland. Det går att utläsa att tidningen tycker 

att en sådan här lösning (mycket arbete och dåliga löner) också skulle passa bra i den 

svenska industrin för det skulle vara bra för den svenska konkurrenskraften. Annars 

skulle framtiden kunna te sig mindre bra för Sverige: 

 
Den tyska konkurrensen har ju i vårt land alltid varit en realitet av största betydelse. Under 

de senare åren har den dock icke varit mera kännbar än vad som kan betecknas som 

normalt. Men  den dag, då landet fullbordat sin upprustning och dess industri kan frigöras 

för fredligt arbete, nödgas vi på helt annat sätt räkna densamma. När den till högsta 

effektivitet uppdrivna produktionsapparaten kastar sina varor in i den internationella 

konkurrensen, komma vi med våra höga löner och sociala pålagor av allehanda slag att få 

vara med om en hård lek. Ha vi förutsättningar att klara oss någotsånär helskinnade 

därur?84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
84 ”Tider som komma” Verkstäderna, 1938, nr 12. 
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6 Avslutande diskussion 
 
Det råder inget tvivel att informationen som nådde Metallarbetarens och Verkstädernas 

läsare under 1930-talet var mycket omfattande. De svenska metallarbetarna hade tillgång 

till fackföreningstidningen utan avgifter och fick ett nytt nummer varje vecka. De 

svenska företagarna var inte lika välinformerade av sin förbundstidning, dock borde det 

finnas möjlighet till lika omfattande informationen i denna tidning. Som påvisas i tidigare 

forskning (Estvall, Lagergren, Lodenius, Midander-Martinsson) är stora delar av de 

fackanslutna mycket välunderättade ifråga om nazismen och det diktatoriska styret. Den 

internationella gemenskap och handel som utvecklades under mellankrigsåren bidrog till 

att informationen sprids över nationernas gränser. Dock förväntade vi oss inte att så 

detaljrikt material kunde hänvisas till Tyskland.  

 

Redan under 1932 följde Metallarbetaren utvecklingen i Tyskland och pekade på de 

omdaningar som skedde i det tyska samhället. Under det initiala skedet hade tidskriften 

dock en något mer nyanserad bild av nazismen och ansåg denna inte var något hot mot 

den humanitära friheten. Strax efter Hitlers tillträde till makten eskalerade således 

kritiken mot regimen och rapporteringen ökade i omfång. Under åren 1935-1937 kom 

kritiken att vara som intensivast och artiklarna i tidningen blir både längre och fler. 

Karikatyrer, roliga historier och faktaspäckade artiklar kom att bli vanligt förekommande 

inslag i den svenska fackföreningstidningen. Engagemanget från de ledande skribenterna 

torde smitta av sig på läsarna, och bidra till en allmän opinion mot nazismen. Under sista 

året i vår undersökning, 1938, var kritiken fortfarande omfattande men tog ett annat 

uttryck. Metallarbetaren valde detta året att medge tydlig information om nazismen i 

Tyskland men tog inte lika tydligt avstånd som föregående år. Vi tror att realiteten om ett 

kommande krig gjorde sig påmind och respekten för det mäktiga grannlandet bidrog till 

den mer gentila inställningen. Detta betyder inte att kritiken stagnerat och merparten 

accepterat den tyska regimen, utan snarare att missnöjet förtrycktes till en lägre nivå.  
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Metallarbetarens ståndpunkt gentemot nazismen under 1930-talet är, för oss, mycket 

tydlig och ger ett enhetligt avståndstagande. Med en stark opinion i Sverige fanns aldrig 

möjligheten för nazismen att etablera sig som en starkt inflytande ideologi.  

 

Den humanitära situationen i Tyskland kom att påverka Metallarbetaren mer än något 

annat. Då de fackliga organisationerna under 1900-talets första hälft vuxit sig starka runt 

om i Europa, skapas också den samhörighet som kom att prägla tidskriftens artiklar. 

Arbetarnas situationer i de tyska verkstäderna är ett vanligt fenomen i Metallarbetaren 

och antalet artiklar överskrider antalet nummer av tidningen. I varje enskild tidning 

återfinns upplysningar och kritik om den tyska industrin och dess övergrepp på arbetarna, 

i både insändare som på förstasidor. Metallarbetaren tar tydligt avstånd mot den tyska 

regimens behandling av arbetarna och visar på stort civilkurage i fråga om engagemang.  

 

Det är inte bara arbetarnas situation som återges i stor utsträckning utan även den civila 

befolkningen är mål för den svenska tidskriften. Under det initiala skedet av diktaturen 

fokuserar Metallarbetaren inte på hur befolkningen behandlas av den tyska nazistiska 

rörelsen, utan skribenterna visar snarare sitt missnöje över hur människor luras av 

propagandamaskinen. Misären i Tyskland berodde 1932 -33 inte på det diktatoriska 

ledarskapet utan snarare på den depression som drabbade världen under 1920-1930 tal. 

När nazisterna väl kommit till makten börjar således kritiken växa sig allt starkare och 

förbundstidningen fokuserar på avlägsnandet av yttrandefriheten och de bestraffningar 

som folket utsätts för. Rånet på de allmänna sparmedlen tenderar också att förekomma 

frekvent i Metallarbetaren. Onekligen sätter tidningen det mänskliga värdet över den 

ekonomiska utveckling som det tyska riket medför. 

 

Metallarbetaren engagerar sin läsare i frågan om fackföreningarnas upplösning utan 

pardon. Tidigt vill tidskriften klargöra fackföreningens betydelse som ett fundament i 

demokratin och skribenterna anser att en stark rörelse ger en stark demokrati. Det svenska 

metallarbetarförbundet hade drygt 150 000 medlemmar och var ett av Sveriges största 

fackförbund 1938. Detta tyder på en omfattande organisation som bidrar till det starka 

engagemang tidningen visar angående fackförenings utbredning även i andra länder. 
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Enade arbetare kan undvika situationen som uppstått i Tyskland vilket också återges i 

artiklarna.  

 

Ställningstagandet i denna fråga kan te sig uppenbart men under den tidsperiod som 

Metallarbetaren trycker på rättigheter för arbetare och medmänniskor, saknar den 

uppenbara humanitära rätten.  

 

Uppenbart är att Metallarbetaren inte ser den svenska nazismen som något större hot, 

utan snarare som patetiska människor med alkoholproblem. Enda gången det varnas för 

nazismen är när försök att värva arbetslösa ungdomar uppdagas. Tydligt visar tidningen 

på den fara som eventuellt kan uppstå om partierna får fäste hos dessa unga människor. 

Detta visar den tro på människorna som Metallarbetaren faktiskt besatt under 1930-talet. 

Dock respekterade tidningen inte oliktänkande inom organisationen i form av nazister 

vilket tyder på att även fackföreningsrörelsen inte trodde på yttrandefrihet. Denna 

dubbelmoral kan dock ses som förståelig under perioden då viktigare frågor kom att 

spegla verkligheten. 

 

Under 1930-talets första hälft förekommer inte artiklar som behandlar nazismens 

påverkan på andra länder. Detta tordes bero på att nazismen faktiskt hölls innanför det 

tyska territoriet och innanför mer eller mindre stängda dörrar. Men under 1938 börjar det 

tyska inflytandet över omvärlden att utvidgas, inte främst i Österrike och 

Tjeckoslovakien. Det tyska riket ökade dessutom sitt inflytande över Balkanområdena. 

Dessa ansatser behandlas flitigt i Metallarbetaren under 1938 och ståndpunkten mot det 

tyska rikets expansionspolitik ses inte med blida ögon. Tidningen deklarerar att ett nytt 

krig ligger runt hörnet och vetskapen om samtidens problem är ansenlig.      

 

Arbetsgivareförbundet hade en tydlig inställning till nazismen, så länge ideologin bidrog 

till ekonomisk vinst tog tidningen inte ställning. Avsaknaden av artiklar tyder på att 

Verkstäderna faktiskt saknade moraliska betänkligheter. Artikeln om mordet på Ernst 

vom Rath visar att tidningen hade kännedom om händelserna i Tyskland, trots detta valde 

tidningen att tiga om judeförföljelsen. När Verkstäderna väl publicerade en artikel om 
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Tyskland behandlade denna endast vilken påverkan den tyska marknaden hade på den 

svenska ekonomin. I något fall förespråkades till och med det tyska förhållningssättet mot 

de tyska arbetarna, då detta utvecklade industriernas effektivitet.  

 

Betänkligt, tycker vi, är att det fanns markanta skillnader i mediebevakningen vad gällde 

nazismen och det tredje rikets utveckling. Det starka engagemang och ställningstagande 

som fanns i de lägre samhällsklassernas led återspeglades i den likgiltighet som påvisas i 

det övre skiktet i samhället. Resultatet av denna undersökning torde omkullkasta teorier 

om att det svenska folket stod likgiltiga inför den nazistiska utmaningen och att åsikter 

faktiskt gick isär. Den svenska regeringens undfallenhet gentemot Nazityskland 

återspeglades således inte hos det arbetande folket.     
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