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Abstract 
Kristoffersson Nygren Josefin, 2014. Between the editorial lines: A studie of the 

newspapers Smålänningen and Kronobergaren on their attitude towards Nazi Germany 

during the interwar period. Linneuniversitetet. 

 

The study is a qualitative textual analysis comparing how two newspapers from 

Småland reacted to Nazi Germany during the interwar period. The purpose of the study 

is to illustrate how newspapers' political orientation may influence its content. The 

examined material is limited to letters to the editor, editorials and columns. The two 

papers are of different political orientations, Smålänningen is bourgeois and 

Kronobergaren is social democratic. The theoretical basis is founded in Klas Åmarks 

perspective on Sweden's position in the war, the so-called small state realistic paradigm 

and the moral perspective, as well all Kosellecks theory about the written word. The 

results of the study shows that what’s written in the editorials, columns and letters 

widely differ depending on witch political orientation it has. The social democratic 

newspaper, Kronobergaren, had a strong anti-Nazi attitude and wrote a lot about the 

Nazis and Germany. There are many texts that ridicule and criticize Hitler and the 

Nazis. The bourgeois newspaper Smålänningen had significantly fewer texts 

commenting the Nazi-Germany and their content is often contradictory. Some of the 

texts are strongly anti-Nazi, some give their support to Germany and proclaim 

understanding of its actions. Kronobergaren is deeply sympathetic to the Jews and 

Smålänningen has an anti-Semitic tone in many of their texts. There are also similarities 

between the two papers, its joint condemnation of war and the recognition of its terrible 

consequences. The study in many ways confirms the previous research available on the 

subject.  
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1 Inledning 
Det är ingen slump att andra världskriget fortfarande är en del av historien som får 

mycket utrymme. Sällan kan du bläddra igenom tv-kanalerna eller gå förbi ett 

tidningsstånd utan att kriget på något sätt nämns. Förutom det kanske mest självklara, 

att kriget påverkade hela världen, så tror jag att intresset grundas i någonting mer. 

Frågan hur kriget och de fruktansvärda förföljelserna kunde ske kan ställas otaliga 

gånger men svaret är komplicerat. Det grundas i en hänsynslös strävan efter makt och 

överlägsenhet men också människors längtan efter en ledare. Det var en lång och 

komplicerad händelsekedja som till slut ledde fram till krigsutbrottet och krigets 

efterföljande konsekvenser är tydliga i världen än idag. Kalla kriget och Sovjets slutliga 

fall 1989 är konflikter skapade i andra världskrigets fotspår. Sveriges uttalat neutrala 

ställningstagande i kriget har också diskuterats flitigt. Vår relation med väst skaver på 

många sätt lika mycket som vår export av järnmalm till Tyskland. Faktum är att det 

fanns många tyskvänner i Sverige och att det blåste högervindar långt innan andra 

världskriget bröt ut. Det svenska rasbiologiska institutet, som var först i Europa av sitt 

slag, började dessutom tidigt värdera olika människor efter deras utseende och 

ursprung1. I efterhand konstaterar vi krigets fruktansvärda handlingar men viktigt att 

inse är att man under tiden som ledde fram till kriget ännu inte visste vad som skulle 

ske. Man var medveten om att Hitler var en maktlysten envåldshärskare men han 

särskilde inte sig från de andra diktatoriska ledarna §i världen under samma tid.2 Ännu 

visste man inte hur hans handlingar skulle komma att påverka världen. De 

tankeströmningar som kan urskiljas från denna tid kan tyckas avskyvärda med svaren i 

hand men det är viktigt att konstatera att vinnaren skriver historien. Hade kriget utfallit 

på annat sätt än vad det gjorde så kunde nazisympatisörena mycket väl ha kommits ihåg 

med stolthet snarare än vad som idag är en viss grad av skam. Framför allt så hade 

bedömningen av Hitler och Tredje riket blivit en helt annan om det inte blivit storkrig, 

kanske hade synen på honom varit liknande den som idag finns av Franco och hans 

Spanien. 

 

Vi måste alltså lära oss att sätta oss in i den tidens människors sätt att resonera, och 

förstå vad de vid denna tid hade för handlingsmöjligheter och syn på framtiden. Det är 

varken rättvist eller vetenskapligt korrekt att bedöma historien efter våra egna 

                                                
1 Hedenborg & Kvarnström, 2013. Sid 229-230 
2 Taylor, 1961. Sid 3 
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måttstockar och ”läsa historien baklänges” med facit i hand. Det blir svårare men också 

mer givande att försöka förklara dåtidens människors sätt att resonera och ta ställning 

utifrån deras sammanhang.  

 

Så vilken information fick gemene man om Tyskland och Hitlers framfart innan de sett 

facit? Vilka åsikter kan urskiljas i pressen som småstadsborna läste dagligen och vad 

hade det för konsekvenser för bilden som framställdes? Massmedia hade då, som idag, 

en stor roll i hur människor skapar sig en uppfattning om saker och ting. Med denna 

studie vill jag alltså undersöka hur avgörande händelser inför kriget skildrades i pressen 

och om vissa värderingar lyser igenom i texterna. 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur tidningars olika politiska inriktningar kan 

påverka dess innehåll. Jag vill undersöka vilken information som människorna i 

Ljungby och Växjö fick beroende på vilken tidning de läste. 

Mina frågeställningar är: 

• Vilken information om nazism och Nazityskland finns i ledare, insändare och 

krönikor i tidningarna? 

• Vilka positiva eller negativa värderingar om nazism och Nazityskland kan 

upptäckas i texterna? 

• Hur förhåller sig texterna i respektive tidning mot varandra? 

 

Dessa frågor diskuteras i analys- och diskussionskapitlet. I en avslutande frågeställning 

diskuteras också de didaktiska möjligheterna av studien, vilka redovisas i ett separat 

kapitel: 

• Vilka didaktiska perspektiv öppnas upp av studien? 

 

2 Material 
Mitt material är tryckta och publicerade tidningar från Småland, närmare bestämt 

Smålänningen från Ljungby och Kronobergaren från Växjö. Jag kommer begränsa mig 

till ett antal händelser innan utbrottet av andra världskriget. I undersökningen kommer 

tidningar en månad, 30 dagar, efter händelsen studeras.  Jag avgränsar materialet till att 
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studera ledare, insändare och krönikor, det vill säga att jag kommer utelämna alla 

artiklar baserade på information från nyhetsbyråer.   

 

Varför det är just Kronobergaren och Smålänningen som undersöks i studien motiverar 

jag genom flera argument. För det första så är det av lokalhistoriskt intresse att 

undersöka mindre tidningar och för det andra så tror jag att redaktionen bakom dessa 

tidningar hade stor möjlighet att påverka vad som skrevs. Tidningarna har många 

gemensamma nämnare vad gäller storlek, geografisk placering och redaktioner. De är 

också av vitt skilda politiska inriktningar, vilket är optimalt för studien. Det var 

dessutom möjligt att utan problem få tillgång till källmaterialet, vilket också var en 

fördel. Jag fick tillgång till Smålänningens egna arkiv där alla upplagor av tidningen 

finns sparade, medan Kronobergaren finns på Kronobergsarkivet i Växjö, även de 

kompletta i original.  

 

3 Teori 
Studiens teoretiska utgångspunkt grundas i Klas Åmarks teorier om Sveriges ställning i 

andra världskriget, samt Reinhart Kosellecks teori om ”striden om tolkningsföreträdet”. 

 

Klas Åmark lyfter fram och diskuterar två relevanta perspektiv. Med det så kallade 

småstatsrealistiska paradigmet menar Åmark att den svenska regeringen handlade på ett 

sådant sätt som situationen krävde, det vill säga att regeringen gjorde vad som krävdes 

för att Sverige inte skulle dras in i kriget. I det moraliska perspektivet, som har varit 

dominerande de senaste femton åren i svensk forskning, utreds huruvida Sverige kunde 

gjort mer i kampen mot kriget. I det moraliska perspektivet finns vissa problem. 

Forskning kan med denna utgångspunkt bli anakronistisk, det vill säga att man bedömer 

dåtidens handlande utifrån kunskaper och värderingar som finns idag.   Historia, i den 

mån att den ska kunna användas som grund till debatt om moraliska problem, måste 

vara fokuserad på aktören och dess handlande. Denna aktörsorienterade forskning är 

bättre än mer strukturalistiska studier. Även om dessa aktörers handlingsutrymme är 

begränsat av strukturernas makt så är det detta utrymme som är intressant att 

undersöka.3   

 

                                                
3 Åmark, s 33 
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Studiens slutliga teoretiska antagande är att allt som skrivs i tidningen har en avsändare. 

Bakom all information står ett subjekt som reagerar på ett sammanhang. Detta budskap 

går inte att särskilja från avsändaren. Begreppshistoriken Reinhart Koselleck talar om 

”striden om tolkningsföreträdet”, vilket innebär att språket är ett redskap i kampen om 

utrymme på den politiska arenan. Vidare har den som har tillträde till det språkliga 

utrymmet också makten att påverka opinionen och därmed även samhället. Det betyder 

också att ett begrepp kan ha olika betydelser över tid då de speglar maktprofilerna i 

samhället. Detta belyser vidare att de begrepp som kan dyka upp i studien, så som 

nazist, tysk, jude, antisemit och så vidare, kan ha haft en annan innebörd på 

mellankrigstiden än vad de har idag. Genom att rekonstruera begreppens kontext kan 

man tydliggöra sammanhang från en annan tid.4  

Aktörer med olika politiska ideologier strider för rätten att definiera ett begrepp så att 

dess innebörd stämmer överens med den egna politiska övertygelsen. Smålänningen och 

Kronobergaren blir enligt Kosellecks antagande två aktörer som konkurrerar om 

tolkningsföreträdet i den svenska pressen under mellankrigstiden. Det är aktörernas 

bakomliggande intentioner som ger begreppen mening och innebörd. Begrepp går inte 

att analysera utan sin kontext, det har alltså betydelse vem som använder begreppen och 

hur de används. Man kan anta att en socialdemokratisk tidning och en borgerlig tidning 

användning av begrepp alltså innebär olika saker. Koselleck belyser hur begrepp formas 

i ett politiskt-socialt system och därför är ett redskap på den politiska arenan. Enligt 

Kosellecks teorier är Kronobergaren och Smålänningen opinionsbildare i sina 

insändare, krönikor och ledare. I studien kommer de alltså behandlas som politiska 

representationer oavsett om de har haft den målsättningen eller inte. Koselleck tolkar 

språket som en social konstruktion. Kampen om att definiera olika begrepp speglar 

därför en underliggande konflikt.5  

Ett begrepps mångtydlighet ger upphov till en kamp om att få definiera begreppet på ett 

visst vis, det är alltså inte begreppet i sig som orsakar konflikten utan vad som ska vara 

dess innebörd. Kosellecks har också formulerat en tanke om motbegrepp, det vill säga 

en motsats till det berörda begreppet. Det är typiskt negativt laddat och beskriver vad 

begreppet inte är.  Koselleck kallar detta asymmetriska motbegrepp.6  

                                                
4 Koselleck, 2004. Sid 75 
5 Koselleck, 2004. Sid 75 
6 Koselleck, 2004. Sid 155-161  
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4 Metod 
Jag använder mig av en kvalitativ metod följt av en komparativ del i studien. Mitt val av 

forskaransats är en hypotetisk-deduktiv metod i motsats till den induktiva ansatsen som 

innebär att ett fenomen inte tar sig uttryck i form av en teori utan snarare ur enstaka, 

mindre tillfälliga iakttagelser7. För denna studie innebär en hypotetisk-deduktiv metod 

följande: 

1. Att formulera teori eller hypotes. 

I detta fall är hypotesen att tidningars ideologi spelar roll för hur de framställer 

nazismen under mellankrigstiden. 

2. Pröva teorin eller hypotesen i empirisk data 

I denna studie undersöks alltså hur de olika tidningarnas ideologi tar sig uttryck i 

texterna. 

3. Undersöka hur dessa uttryck stämmer med verkligheten.  

Studien undersöker om resultaten styrker eller dementerar.8  

 

Textens disposition blir alltså följande; i undersökningskapitlet kommer texterna 

redovisas för att sedan analyseras och kompareras i analysavsnittet. Sedan följer ett 

kapitel där resultaten diskuteras och sätts i sitt forskningssammanhang. Avslutningsvis 

följer ett avsnitt med didaktiska reflektioner samt funderingar om vilken vidare 

forskning studien möjliggör. 

 

Kvalitativ metod 

Vad gäller den kvalitativa delen så görs en totalundersökning av tidningarnas hela 

innehåll. Materialet som redovisas är de delar i tidningarna som rör Tyskland och 

nazism. Dock är de texter som är neutrala till dessa två inte relevanta för studien och 

faller därför utanför analysen. Fortsatt kommer den kvalitativa analysen visa 

tidningarnas ställningstagande utifrån särskilda centrala teman, vilka blir tydliga efter en 

genomgång av materialet. Vidare betyder inte detta någon kronologisk totalredovisning 

utan snarare att det är ett försök att analysera och visa exempel på hur Tyskland och 

dess aktioner presenterades för läsarna. Tillvägagångssättet kallas en kontextualiserande 

                                                
7 Halvorsen, 1996. Sid 43 
8 Carlsson Bertil, 1991. Sid 26 
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metod och är skapad av historikern Quentin Skinner9. Det som är centralt för 

undersökningen är hur tidningarna beskriver vad som sker i Nazityskland och hur 

företeelser som antisemitism, nazism och terror beskrivs. För att kunna lyfta fram dessa 

kommer alltså vissa kategorier skapas. 

 

4.1.2 Kategorisering 

Det svåraste i en textanalys är tematiseringen. Jag har i min kategorisering försökt 

tydliggöra relevanta företeelser, både likheter och skillnader, i tidningarna. 

Smålänningen och Kronobergaren avhandlas under egna rubriker under de följande 

temana: 

• Hitler, nazismen och nazisterna  

• Händelser i Nazityskland 

• Skulden  

• Judefrågan 

 

Eftersom många av texterna innehåller flera av dessa delar så finns det inga solklara 

gränser mellan kategorierna. Många texter beskriver komponenter från alla temana, de 

har antingen styckats upp eller delats in i kategorin där de är mest centrala. Syftet är inte 

heller själva kategoriseringen, den är endast ett redskap i analysen. Vidare vill jag 

poängtera att syftet med undersökningen inte är att analysera varken Tyskland eller 

nazismen utan tidningarnas inställning till denna. Därför är det irrelevant att undersöka 

om huruvida det som skrevs är sant eller inte. 

 

Komparativ metod 

Komparation är vanligt inom många vetenskaper. Det gör den nödvändigtvis inte enkel 

att utföra. För att en jämförelse ska kunna göras, måste enheterna vara lika vilket ofta är 

mycket svårt. Komparation är ett sätt att förklara en företeelse på en plats genom att 

jämföra den med en annan plats10. I en komparativ studie är det viktigt att tänka på 

följande: 

1. Man måste använda sig av jämförbara enheter. 

2. Innan komparationen börjas måste man generalisera fenomenet som ska 

jämföras. 

                                                
9 Exempelvis Skinner Quentin, 2002. Visions of Politics. Volume 1. Regarding Method. Cambridge 
10 Ejvegård, 2003 tredje upplagan: sid 41. 
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3. En ”sortförvandling” måste ske, d.v.s. att man omvandlar värdena till samma 

form (exempel valuta). 

4. Olikheter såväl som likheter ska beskrivas.11 

 

Tidningarna är genom sina likheter i storlek, läsekrets och geografiska position 

jämförbara enheter. Genom kategoriseringen kommer också vissa fenomen 

generaliseras och därmed möjliggörs en jämförelse i vilken både likheter och olikheter 

kommer att lyftas fram. Rent praktiskt innebär detta att relevanta texter först kommer 

urskiljas i tidningarna för att sedan presenteras och analyseras genom textanalys.  

 

Textens disposition blir alltså följande; i undersökningskapitlet kommer texterna 

redovisas för att sedan analyseras och kompareras i analysavsnittet. Sedan följer ett 

diskussionskapitel där resultaten diskuteras och sätts i sitt forskningssammanhang. 

 

5 Begränsningar 
Jag begränsar mig till två tidningar med olika politisk inriktning på grund av att syftet 

med studien just är att belysa eventuella skillnader. Smålänningen och Kronobergaren 

har många gemensamma nämnare i till exempel storlek på redaktion, bakgrund, 

upptagningsområde och läsarantal. Hittar man då skillnader i texternas karaktär blir 

slutsatsen om olikheter i den politiska inriktningen mer trovärdig.  

 

Vid en begränsning av material bör en reflektion ske över materialet som utelämnas. 

Det ska noteras att intressant information säkerligen finns i övriga tidningen men att jag 

trots det måste avgränsa mig med tanke på studiens storlek och tidsram. Tidsmässigt 

motiverar jag mina val genom hypotesen att ledare och krönikor färgade av åsikter 

förmodligen finns mer frekvent innan och i början av kriget. Därför kommer min studie 

avgränsas till denna period. Händelserna som studien avgränsar sig tidsmässigt till är 

följande: 

 

• Nazistpartiet övertagande av makten (30 Jan 1933) 

• Branden i riksdagshuset (27 feb 1933) 

• Demokratin avskaffas efter Hitlers förslag (23 mars 1933) 
                                                
11 Ejvegård, 2003 tredje upplagan: sid 41. 
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• Nürnberglagarna röstas igenom (15 september 1935) 

• Anchluss (13 mars 1938) 

• Munchenkonferensen (30 sept. 1938) 

• Novemberpogromen (9-10 november 1938) 

• Krigsutbrottet (1 september 1939) (1 aug) 

 

Valet av händelser har skett i samråd med min handledare Hans Hägerdal med bakgrund 

i Klas Åmark och Alf W Johanssons böcker. Även om det finns risk för att vikten av 

dessa händelser har fått större utrymme i efterhand så menar jag att de ändå är tydliga 

milstolpar i mellankrigsperioden och att de därför bör ha fått utrymme i svensk press. 

Jag har utgått från politiska händelser av avgörande inrikes- och utrikespolitisk vikt, 

vilka borde ha medfört förändringar och väckt betydande internationell uppmärksamhet.  

 

Fokus kommer inte ligga på nyhetsrapporteringar utan istället på ledare, insändare och 

krönikor. Detta på grund av att jag vill särskilja studien från tidigare forskning och att 

fokus ligger på tidningarnas redaktionella åsikter. Artiklar baseras främst på information 

från nyhetsbyråer och jag är mer intresserad av tankeströmningar på ett lokalt plan12, 

likt Martin Estvalls hypotes om att tidningarnas politiska ideologi syns tydligast i 

krönikor, reportage och artiklar13.  

 

En ledare eller en ledarsida är en del av tidningen där redaktionen eller tidningens 

politiska åsikter uttrycks. De kan vara signerade och är då av en specifik person eller 

osignerade då de representerar hela tidningens hållning. Insändare är texter skrivna av 

privatpersoner eller organisationer som vill uttrycka eller argumentera för en åsikt. 

Dessa kan vara osignerade men en identitet av författaren krävs av tidningen för att få 

publiceras på grund av rättsliga skäl. En krönika kommenterar ett faktiskt 

händelseförlopp, det vill säga att innehållet ska vara sant. Till skillnad från ett referat 

finns även författarens åsikt om händelserna med i krönikan.14 

 

I undersökningen avgränsar jag mitt material till det som publicerades en månad efter 

händelserna. Det betyder att efter en händelse den 1 september undersöks tidningarna 

som utges till och med den 31 september, det vill säga 30 dagar.  Det skulle inom ramen 
                                                
12 Hadenius & Weibull, 2005. Sid 326 
13 Estvall, 2009. Sid 29 
14 Nationalencyklopedin, www.NE.se. Hämtad 20131211 
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för en examensuppsats blivit en alltför omfattande uppgift att studera allt material från 

de aktuella åren och av samma anledning har jag också begränsat mig till två tidningar. 

 

Eftersom Kronobergaren inte grundades förrän 1934 kommer nedslagen för händelser 

som inträffade före 1934 inte kunna undersökas. På grund av 1933 års dramatiska 

händelser och dess stora inverkan på Sverige så har jag medvetet valt att undersöka 

Smålänningen detta år även om det ger olika tidsramar för tidningarna. Det motiverar 

jag med att jag tror att informationen som kan hittas i Smålänningen under 1933 är så 

pass viktig att den inte bör väljas bort. Jag menar att man kan missa viktiga faktorer om 

man bortser från nedslagen 1933, då det är viktigt att fånga det initiala intryck som den 

nationalsocialistiska regeringen ingav på omvärlden.  

 

På grund av uppsatsens storlek är det bara tidningarnas förhållande till Tyskland som 

kommer undersökas. Texter som berör Japan, Italien eller Sovjet kommer därför väljas 

bort. Vad gäller västmakterna och Nationernas förbund så kommer texter som rör 

Tyskland vara med, till exempel i skuldfrågor, men i övrigt falla utanför studiens 

omfattning.  

 

6 Tidigare Forskning 
Sveriges relation till Tyskland och dess framställning i massmedia är ett väl utforskat 

ämne, bland annat har Klas Åmark studerat relationen mellan Sverige, Tyskland och 

den svenska pressen i boken ”Att bo granne med ondskan” från 2011. Även Alf W 

Johansson berör samma ämne i ”Den nazistiska utmaningen - Aspekter på andra 

världskriget” (2006).  

6.1.1 Att bo granne med ondskan - Klas Åmark (2011) 

I boken går Åmark igenom den forskning som finns sedan tidigare och hur aktörerna i 

Sverige förhöll sig till Tyskland och nazismen under andra världskrigen. Det är en 

formell avslutning på två forskningsprojekt varav ett pågick i Sverige under 1960- och 

1970-talet, ”Sverige och andra världskriget” samt ett som påbörjades år 2000, 

”Sveriges förhållande till Nazismen”. Åmark menar att bilden av Sverige under kriget 

som ett neutralt, inaktivt land har förändrats till ett land fullt delaktig som medspelare. 

Åmark beskriver, med bakgrund i flera relativt nyligen publicerade avhandlingar, att 

Sveriges nazister inte fick särskilt stor demokratisk makt men däremot att 
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tyskvänligheten var utbredd bland de ekonomiskt välbärgade och makthavarna i det 

svenska samhället. Denna protyska inställning var också farlig för Sverige då den gjorde 

människor oförstående och förblindade att se vad den tyska nazistiska ideologin faktiskt 

innebar. Den protyska opinionen banade därför väg för det nazistiska inflytandet i 

Sverige. Åmark kallar detta ”ett antisemitiskt bakgrundsbuller”.15 Bilden av Hitler 

menar Åmark var att han antingen var en sund motpol till demokratin eller att hans 

gärningar var ett ”nödvändigt ont”. Kritik mot Tyskland och dess ledares aktioner kom 

från en begränsad grupp bestående av vänstersocialdemokrater och liberaler. Samtidigt 

visar också Åmark på att Sveriges sympatier med Tyskland minskade under krigets 

gång.16 

Åmark menar att det från tyskt håll främst var arbetarpressen som kritiserades av 

Tyskland. Det var de ledande tidningarna i Sverige som var intressanta, de mindre 

tidningarna brydde sig tyskarna inte särskilt mycket om. Det var inte den starkaste 

kritiken som spelade roll utan de med mest inflytande. Social-Demokraten stod 

regeringen nära och Aftontidningen var LO:s pressorgan, därför blev dessa tidningar 

mest uppmärksammade av Tyskland. Utöver dessa beskriver Åmark att den 

syndikalistiska tidningen Arbetaren och den kommunistiska Ny Dag också retade 

tyskarna men att detta främst skedde åren efter 1933. Den tyska ambassaden följde så 

många som 90 svenska tidningar med målsättningen att påverka opinionen i Sverige. 

Sommaren 1940 kom klagomål på tidningars innehåll till Utrikesdepartementet så ofta 

som varje vecka.17  

Sverige, som en neutral stat, var mindre kontrollerad av Tyskland och Åmark menar att 

den svenska pressen hade mer makt än vad man tidigare trott. Trots påtryckningar från 

Tyskland kunde pressen åtminstone delvis fungera som en kritisk aktör18. Hans studie 

visar att de öppet antinazistiska tidningarna innehöll mycket fler och mycket mer 

konkreta texter om Tysklands våldsaktioner. De tyskvänliga och pronazistiska 

tidningarna innehöll betydligt färre artiklar som rapporterade om våldshandlingar mot 

judar, medan det som fanns ofta antydde ofta att judarna fick skylla sig själva:  

Konkret, fysiskt våld var inte någonting man kunde försvara i Sverige och räkna med att bli 

accepterad som politisk korrekt. Därför gällde det snarare att bortförklara, att tona ner eller tiga 

                                                
15 Åmark, 2011. Sid 327-328 
16 Åmark, 2011. Sid 327-328 
17 Åmark, 2011. Sid 211-212 
18 Åmark, 2011. Sid 256 
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om våldet.19 

Åmarks forskning visar alltså att läsarna fick helt olika bilder av vad som skedde i 

Tyskland beroende av vilken tidning de läste. Åmark menar också att de flesta av de 

svenska tidningarna följde förmaningarna från regeringen vilket ledde till begränsade 

tidningstexter om vad som faktiskt skedde i Nazityskland.20 

6.1.2 Den nazistiska utmaningen – Alf W Johansson (2000) 

Alf W Johansson diskuterar den svenska pressens relation till Tyskland i sin bok ”Den 

nazistiska utmaningen – aspekter på andra världskriget”. Johansson beskriver hur 

Sverige alltsedan 1870-talet varit starkt influerade av Tyskland och hur både forskning 

och vetenskap i Sverige präglades av grannlandet. Däremot var det ovanligt att dessa 

influenser övergick till någon öppen nazism21. Sverige var ett av de länder som under 

mellankrigstiden påverkades mindre av de totalitära ideologierna som strömmade i 

Europa. Den socialdemokratiska och liberala opinionen var klart antinazistisk vilket 

styrks av att det under kriget kunde skapas en samlingsregering.  Även om protyska och 

i vissa fallpronazistiska maktpoler fanns, till exempel i Bondeförbundet, så var Sverige 

med sin värlfärdssträvan en förespråkare av demokrati i motpol till nazism och fascism. 

Det faktum att vänsterpartierna lyckades stärka sina positioner under 1930-talet, till 

skillnad från i övriga Europa, är ännu ett bevis på detta. Däremot lyfter Johansson fram 

samma tankar som Åmark, nämligen tendensen till försiktig tystnad som fanns inom 

politik och press samt att de flesta tidningarna följde ”mittfåran”.22 Han beskriver att 

socialdemokraterna såg nazismen som ett hot både mot den egna rörelsen samt mot 

demokratin. De konservativa däremot delade vissa tankar med nazismen men hade ideal 

som gick emot våldsromantiken och föraktet för rättstraditioner.23 Johansson visar 

således att det fanns stora skillnader mellan socialister och konservativa i inställningen 

till nazismen.   

Johansson beskriver hur det före kriget förekom en liberal presspolitik men att tyglarna 

stramades till efter hand. Tyskland såg under mellankrigstiden Sverige som en potentiell 

bundsförvant där idén om den ariska rasen, som Sverige ansågs tillhöra, inte var en 

oviktig faktor. Sveriges föga förståelse för rasföreställningarna var dock en besvikelse 

                                                
19 Åmark, 2011. Sid 269 
20 Åmark, 2011. Sid 269 
21 Johansson, 2006. Sid 219 
22 Johansson, 2006. Sid 235-236 
23 Johansson, 2000. Sid 218 
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för Tyskland24. 

Under 1930-talet förekom klagomål från tyskarna om presshanteringen men den 

svenska regeringen vidhöll en öppen inställning. 1938 stärktes tonen och Per-Albin 

Hansson höll ett tal där han uppmanade till ”återhållsamhet och självtukt25”. En ökad 

kontroll av pressen genom en rad regler följde. Johansson menar att den svenska 

regeringens förhållningssätt till Tysklands påtryckningar var motiverad då de i största 

möjliga mån ville undvika delaktighet i kriget.26  

Liknande undersökningar 

Pressundersökningar i samma anda som denna studie har gjorts på flera håll. De flesta 

har valt att fokusera på artiklar och källorna bakom dem till skillnad från mitt fokus som 

ligger på tidningens egenproducerade texter. Relevanta undersökningar att förhålla sig 

till är i ett urval kanidatuppsatserna ”En värld i brand” av Joel Håkansson, Oliver 

Anderssons ”Norges sak är vår”, ”Då världskriget låg nära inpå” av Emmy Johansson, 

”En liten tidning och ett stort krig” av Henrik Enander, samt slutligen en uppsats om 

Asakonflikten skriven av Freddy Jansson. Även avhandlingen ”Sjöfart på stormigt hav” 

av Martin Estvall är av stor relevans för studien. 

 

Håkansson Joel, 2011. En värld i brand: En pressundersökning om vad som skrevs 

om krisen i Polen 1939 och Norge 1940 i två svenska dagstidningar. 

I uppsatsen undersöks hur två avgörande händelser under andra världskriget framställs i 

tidningarna DN och Social-Demokraten, vilka har olika politisk inriktning. Håkansson 

resultat visar att DN:s artiklar är betydligt mer tyskvänliga än Social-Demokratens. Den 

sistnämnda visar istället sympatier för Polen och västmakterna. DN använder främst 

källor från TT i Berlin och Social-Demokraten främst från TT i London27. 

Andersson Oliver, 2011. Norges sak är vår?: en pressundersökning om den svenska 

pressen och Sveriges relation till Tysklands ockupation av Norge under andra 

världskriget. 

Uppsatsen undersöker den liberalt frisinnade tidningen GHT, Göteborgs handels- och 

                                                
24 Johansson, 2000. Sid 217 
25 Johansson, 2000. Sid 240 
26 Johansson, 2000. Sid 240 
27 Håkansson, 2011: Sid 49-50 



  
 

  

 

13 

sjöfartstidning, och liberala DN i frågan om deras inställning till Tysklands ockupation 

av Norge. Andersson kommer i sin studie fram till att båda tidningarna visar stora 

sympatier för Norge men att Social-Demokraten riktar starkare kritik mot den svenska 

regeringen. I frågan om skuld riktar DN kritik mot både Tyskland och västmakterna 

medan Social-Demokraten helt skyller på Tyskland. Författaren visar också på en 

attitydförändring hos DN under krigets gång, det vill säga att de blir mer tyskfientliga i 

takt med Tysklands motgångar.28 

Johansson Emmy, 2013. Då världskriget var nära inpå!: Nyhetsrapporteringen 

angående andra världskrigets utbrott i september 1939 i två småländska 

dagstidningar 

Emmy Johansson gjorde 2013 en undersökning om krigsutbrottets framställning i 

tidningarna Smålandsposten och Östra Småland. Hennes studie visar att 

Smålandsposten främst rapporterar utifrån ett tyskt perspektiv medan Östra Småland 

huvudsakligen skriver utifrån ett polskt perspektiv. Detta menar hon, i likhet med 

Håkansson, beror på att Smålandsposten främst utgår ifrån Tyskt material och att Östra 

Småland främst använder material från London, Polen och Frankrike.29 

Enander Henrik, 1984. En liten tidning och ett stort krig.  

I artikelserien ”Presshistorisk årsbok” utgiven av Föreningen pressarkivets vänner har 

tidigare kultur- och informationschefen i Ljungby Henrik Enander skrivit en text om 

Smålänningens profil under andra världskriget. I denna kommenterar han en tidigare 

uppsats av Jarl Torbacke om Smålandsposten vars resultat visar att Tyskland redan 

1939 analyserade den svenska pressens inställning. Enligt denna undersökning hade en 

del svenska landsortstidningar en protysk inställning, dock inte Smålandsposten. 

Enander skriver att de tyska medarbetarna däremot borde ha tittat på granntidningen 

Smålänningen som vid flera tillfällen före och under andra världskriget visade upp ett 

ställningstagande ”utan någon större analytisk förmåga”30. I artikeln kommenteras 

främst händelser under kriget och Enander menar också på att som motsats till den 

protyska inställningen, som han menar främst kan härledas till chefredaktör James 

Kjellmans politiska ståndpunkt, att det också finns vissa ställningstagande mot 

nazisterna. Bland annat kan man 1940 i Smålänningen läsa att ”Fienden står till höger”, 
                                                
28 Andersson, 2011. Sid 39-43 
29 Johansson, 2013. Sid 46 
30 Presshistorisk årsbok, 1984. Sid 91 
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ett citat kopplat till ett minnestal av rikskansler Wirhs tjugo år tidigare31. Detta menar 

Enander är ett undantag och att ledarskribentens texter i Smålänningen under andra 

världskriget var starkt präglade av en beundran av Tyskland och tillika en skräck för 

Sovjets framfart.  

Estvall Martin, 2009. Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och svensk sjöfarts tidning 

inför den nazistiska utmaningen 1932-1945. 

Martin Estvall har i sin avhandling undersökt nazityskland och tysk nazism ur två 

fackligt motsatta tidningars perspektiv. Som metod har han använt en kvalitativ text- 

och bildanalys. Hans resultat visar på stora skillnader i hur tidningarna framställde den 

tyska utmaningen då sjömännens fackliga tidning Sjömannen beskrev nazism i ytterst 

negativa ordalag medan redarna i Svensk sjöfarts tidning snarare avstod från att ta upp 

ämnet särskilt mycket. Däremot visar Estvalls studie på en större rapportering av 

händelser om nazityskland i svensk sjöfarts tidning.  Fokus har legat på krönikor, 

reportage och artiklar för att undvika stora rubriker och snabbt framställda rapporter. 

Estvall menar att det då blir lättare att se tidningens ideologiska linje.32  

Jansson Freddy, 2009. Asa-konflikten 1934-1935: Medias fokusering på en 

lantarbetarstrid för föreningsrätten. 

Studien undersöker den så kallade juridiska och fackliga konflikten mellan 

Lantarbetareförbundet och Asa herrgårds tyska ägare Stinnes åren 1934 och 1935. 

Jansson använder sig bland annat av vid tidpunkten helt nystartade tidningen 

Kronobergaren för att studera hur kampen tog sig uttryck i det offentliga rummet. Han 

beskriver hur Kronobergaren tog ställning för arbetarna och mot representanten för 

Stinnes, nazisten Söderström. Jansson beskriver också hur Kronobergaren på flera 

ställen kritiserar den borgerliga pressen i Sverige.33 

Slutsats tidigare forskning 

Det har i tidigare forskning visat sig att tidningar rapporterar olika beroende på vilken 

politisk inriktning de har. Detta stödjer min hypotes om att världshändelser har kommit 

att återverka i småländska landsortstidningar. Åmark och Johansson visar att de allra 

flesta tidningar valde att följa regeringens råd om försiktighet. De är också överens om 
                                                
31 Presshistorisk årsbok, 1984. Sid 103 
32 Estvall, 2009. Sid 29 
33 Johansson, 2009. Sid 33 
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att de tyskvänliga och pronazistiska tidningarna publicerar betydligt mindre texter om 

våldet i Tyskland. Åmark menar att det till och med ofta anas en åsikt att judarna fick 

skylla sig själva men att frågan överlag hanteras med tystnad. Forskningsöversikten 

visar på att liberala och socialdemokratiska tidningar har en positiv inställning till 

västmakterna medan tidningarna på högerkanten snarare visar protyska sidor. De 

socialdemokratiska tidningarna har i tidigare forskning visat ett starkt antinazistiskt 

ställningstagande medan till exempel Martin Estvalls studie visar att de högerinriktade 

tidningarna snarare inte rapporterar så mycket alls. Freddy Janssons resultat visar att 

Kronobergaren var antinazistisk och att den också kritiserade den svenska pressens 

delvis. Oliver Andersson har i sin studie undersökt skuldfrågan om krigets uppkomst. 

Hans undersökning visar hur den borgerliga tidningen riktade kritik mot både Tyskland 

och Västmakterna medan den socialdemokratiska tidningen la all skuld på Tyskland.  

 

Avsaknaden av källor och hänvisningar i Enanders korta text gör den knappast 

motiverad som tidigare forskning men hans resultat styrker min hypotes, liksom Freddy 

Johansson uppsats. Dessa undersökningar visar på att tidningarna jag har valt har helt 

olika politiska agendor. Den undersökning som ligger närmast min studie bör vara just 

Enarssons text om Smålänningens ställningstagande under kriget. Han har, precis som 

jag, fokuserat på ledarna. Dock ligger hans fokus på tiden mellan 1939 och 1945, det 

vill säga krigsåren. Martin Estvalls studie Sjöfart på stormigt hav har ett fokus på 

krönikor, reportage och artiklar, något som jag också tar fasta vid. Hans hypotes om att 

dessa lättare kommer avslöja tidningens politiska ideologi stämmer överens med min 

egen och motiverar mina frågeställningar. Även hans kvalitativa textanalys uppbyggd i 

tematiska kapitel ligger nära denna studie. 

 

7 Bakgrund 
Här följer en kort bakgrund till Sveriges position innan och under kriget. Bakgrunden 

till de händelser som undersöks i studien presenteras i anslutning till resultaten. Då jag 

tycker att viss förkunskap krävs för att förstå studiens resultat väljer jag att ha med 

denna del. Tyvärr finns det mycket begränsat med skrivet material om både 

Smålänningen och Kronobergaren för denna tid. 
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Sveriges relation till Tyskland 

Den socialdemokratiska regeringens politik i tysklandsfrågan fastställdes tidigt, redan 

1933. Den kom att leda fram till de eftergifter som sedan skedde under kriget. Per-Albin 

Hansson var statminister i Sverige under kriget och som ordförande i det överlägset 

största partiet Socialdemokraterna, var han med hjälp av sin långa erfarenhet, sitt stora 

förtroende och sitt patos den mäktigaste personen i Sverige under dessa oroliga år. Även 

tiden innan kriget var Per-Albin Hansson statsminister med ett kort undantag för de 

hundra dagar som besatts av den så kallade ”semesterregeringen”. Hansson hade en 

genomgående strävan inför och under kriget att främja fredsviljan, en hållning som blev 

starkare under krigets gång34. Depressionen under 1930-talet slog inte lika hårt mot 

Sverige som mot övriga Europa. Den arbetslöshet som på många platser blev en 

grogrund för nazism och fascism infann sig inte och istället skedde en uppgörelse 

mellan bondeförbundet och socialdemokraterna35. Men kriget kom nära Sverige, när 

Italien anföll Abessinien 1935 fanns en svensk rödakorset styrka med i skottlinjen. 

Även vid inbördeskriget i Spanien mellan 1936 och 1939 deltog svenska frivilliga36. 

 

Sveriges neutralitetsförklarande skedde när kriget bröt ut 1939. Även under första 

världskriget hade Sverige förklarat sig neutralt men det fanns vissa skillnader i 

inställningen till neutralitetspolitiken. Nu skulle Sverige förhålla sig till krigets makt- 

och konjunkturläge snarare än att stirra sig blind på neutralitetsrätten. Detta kan ses som 

en anledning till de eftergifter mot Tyskland som gavs, varav permittenttrafiken, 

transiteringsmeddelandet 1941 och tryckfrihetspolitiken räknas vara de största. 

Samtidigt var Sverige också relativt flyktingvänligt och biståndshjälp skickades inte 

bara till grannländerna utan också till Grekland och Holland37. Eftergifterna mot 

Tyskland kan bero på flera saker. Det känsliga geografiska läget, ett svagt försvar och 

beroendet av tysk handel har alla del i besluten som togs38. Inte heller kan det uteslutas 

att den väl utbredda tyskvänligheten påverkade Sveriges profil i kriget. 

 

                                                
34 Johansson Alf, 2000. Sid 258-260 
35 Ryden Per, 2001. Ur den svenska pressens historia, sid 144. 
36 Ryden Per, 2001. Ur den svenska pressens historia, sid 144. 
37 Johansson Alf, 2000. Sid 262 
38 Åmark, 2011. Sid 114 
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Antisemitism och nazism i Sverige 

De nazistiska och fascistiska rörelserna i Sverige präglades under tiden runt kriget av 

dålig organisation, splittring och ekonomisk svaghet. Ändå fanns det opinioner som var 

positiva till vissa delar av nazismen och Hitler. Därför påverkades det svenska samhället 

av både nazism och antisemitism, trots att de nazistiska partierna aldrig egentligen fick 

någon större makt.39 

 

Innan och under andra världskriget var invandringen mycket begränsad även om 

gränserna öppnades något efter Novemberpogromen i november 1938. De allra flesta 

judar som försökte komma in i Sverige skickades tillbaka till Tyskland trots att man var 

medveten om vad som väntade dem där. Eric von Rosen hade nära förhållande med 

Göring och grundade det nationalsocialistiska partiet i Sverige. Kommunvalet 1934 blev 

det bästa valet för nazisterna i Sverige då de fick över hundra mandat. Trots det var det 

fortfarande tal om promillerörelser40. De antisemitiska och nazistiska rörelserna var 

alltså mycket splittrade. Andra nyckelpersoner i de nazistiska kretsarna under denna tid 

var Birger Furugård, ledare för ”Furugårdsnazisterna” och Sven Olov Lindholm som 

styrde de så kallade ”Lindholmsnazisterna”41. En tredje rivaliserande grupp kallat det 

”Nationalsocialistiska blocket” (i dagligt tal kallat Blocket) bildades under 1933.42 

 

Generellt fanns sedan slutet av 1800-talet ett starkt tyskvänligt drag i Sverige, eftersom 

mycket av borgerlig kultur, filosofi, litteratur, fackföreningsrörelser, akademiska 

inrättningar, och mycket annat hade tyska förebilder. Tyska var det språk eleverna i 

läroverken i första hand lärde sig och det förekom (innan första världskriget) en stor 

arbetskraftsvandring till Tyskland43. Det kan vara svårt att skilja mellan tyskvänlig och 

pro-nazistisk, men skillnaden dem emellan kan vara enorm44.  

 

Den svenska antisemitismen diskuteras i boken ”En jude är en jude är en jude” av Lars 

M. Andersson. Han har lyft upp otaliga exempel på att det fanns antisemitism i Sverige, 

trots att det judiska invånarantalet var så lite som 0,1 procent45. I sin studie, som utgår 

                                                
39 Bojerud, 2010. Sid 121 
40 Bojerud, 2010. Sid 121 
41 Lööw, 2004. Sid 16 
42 Åmark, 2011. Sid 293 
43 Åmark, 2011. 327 
44 Berggren, 1999. Sid 48 
45 Andersson, 2012. Sid 740 
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från skämtteckningar och karikatyrer, visar författaren att judar målas upp inte bara som 

giriga och kapitalistiska, utan i vissa fall också som omoraliska och smutsiga. Att vara 

”jude” sätts ofta i motsats till att vara ”svensk”46. Andersson menar på att Sverige hade 

antisemitism utan antisemiter, det vill säga att man i det svenska samhället accepterade 

en blygsam antisemitism på en strukturell nivå men att aggressiva, öppna antisemitiska 

organisationer och aktioner motarbetades47. Andersson har försökt redogöra för 

antisemitismens orsaker och menar att de inte kan förklaras enkelt. De teorier som 

förklarar fenomenet med xenofobi, det vill säga rädsla för det avvikande, är inte 

tillräckliga. Judarna och judendomen har länge varit väl integrerade i Europa. Inte heller 

är människans förakt för svaghet en legitim orsak då judefientligheten ofta grundas i 

starka maktpositioner, till exempel ekonomiska eller politiska, och inte svaga48. Därför 

kan man konstatera att det ännu inte finns en accepterad förklaring till antisemitismens 

uppkomst och spridning. 

 

Begrepp som antisemitism, nazism och protyskhet är svåra att definiera. Författaren 

Stellan Bojerud beskriver att det saknas en tydlig, allmänt accepterad definition av vad 

nazism är och vem som kan betraktas som nazist. Han anser att allmän beundran för 

Tyskland eller tyska krigsmakten inte räcker för att kunna klassa en person som nazist49.  

Bojerud har undersökt nazistiska, fascistiska och högerextrema grupperingar i Sverige 

mellan 1924 och 1945. Även han visar på en stor splittring men att det fanns tydliga 

nazistiska och antisemitiska drag bland personer på viktiga maktpositioner i Sverige 

under mellankrigstiden.50 

 

Svensk press 

Dagspress, tillsammans med tv och radio, spelar en stor roll för opinionsbildandet i 

samhället. Inte sällan får massmedia skuld vid utspelet i händelser inom politiken eller 

näringslivet, vilket är förståeligt då så många som 80 procent av Sveriges befolkning 

tittar i en dagstidning varje dag. Massmedia är en nödvändighet för att vi ska kunna ta 

del av vad som sker i omvärlden och av stor vikt för att vi ska kunna förstå sambandet 

mellan olika organisationer, individer och händelser. Därför är massmedia också en stor 

maktfaktor som kan påverka samhället på många sätt.  
                                                
46 Andersson, 2012. Sid 1478 
47 Andersson, 2012 Sid 119 
48 Andersson, 2000. Sid 38 
49 Bojerud, 2010. Sid 11. 
50 Bojerud, 2010. Sid 11 
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Tv, radio och press är kontrollerade av Sveriges politiska ledning. Trots att det finns 

lagar och regler som stödjer yttrande- och tryckfrihet så fanns det innan 1949 stora 

möjlighet för regering och riksdag att kontrollera vad som fick och inte fick skrivas i 

den svenska pressen51. 

 

Den moderna dagspressen såg dagens ljus efter industrialiseringen på 1800-talet. I 

Sverige var grundandet av Aftonbladet (1830), Dagens nyheter (1864) och Stockholm-

Tidningen (1889) milstolpar i pressens utveckling. Under senare halvan av 1800-talet 

hade de flesta tidningar som grundades en tydlig partianknytning, en naturlig följd av 

partipolitikens framväxt under samma tid52. Åren efter första världskriget blomstrade 

den svenska pressen. Sverige var ett land i förändring och fullbordade 

demokratiseringen i och med införandet att lika och allmän rösträtt. Detta blev 

avgörande för hur pressen utvecklades under mellankrigstiden med ett tydligt fokus på 

rätt till offentlighet53.  

 

En konflikt uppstod dock mellan svensk press och nazityskland i princip direkt efter 

Hitlers tillträde till makten54. Ett exempel är när Torgny Segerstedt, huvudredaktör på 

Göteborgs handels- och sjöfartstidning, publicerade en artikel med följande text: ”Att 

tvinga all världens politik är att sysselsätta sig med den figuren, det är oförlåtligt. Herr 

Hitler är en förolämpning55”. Detta besvarades snabbt av ett telegram från riksminister 

Göring. Tidigt försökte alltså tyska krafter påverka press i Sverige, framför allt genom 

att få regeringen at ingripa mot antinazistiska journalister. 1939 fick den svenska 

pressen allt mindre utrymme att uttala sig kritiskt. Flera regler upprättades om vad som 

fick och inte fick skrivas i tidningarna och åtal väcktes mot de som bröt mot dessa56. 

Bland annat skickades så kallade ”grå lappar” ut som slog fast vilka fakta som inte fick 

publiceras i tidningarna57. Under mellankrigstiden var mellan tre fjärdedelar och två 

tredjedelar av det totala antalet tidningar konservativa eller liberala tidningar.  Klas 

Åmark beskriver att den svenska pressen låg under bevakning av Tyskland under kriget 

                                                
51 Hadenius & Weibull, 2005: Sid 11-20 
52 Hadenius & Weibull, 2005. Sid 53 
53 Ryden, 2001. Ur den svenska pressens historia, sid 142. 
54 Åmark, 2011: Sid 210 
55 Åmark, 2011: Sid 210. Citerat efter Fant, 2007: Sid 146.  
56 Åmark, 2011. Sid 212 
57 Sandlund, 2001, Ur Den svenska pressens historia, Sid 270. 
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och därför var försiktiga med vad som publicerades58. 

Arbetarrörelsen 

Sverige präglandes under 1920- och 1930-talet av en rädsla för kommunismen. 

Omfattande strejker i kombination med en utbredd ryssrädsla gjorde att SAP, Sveriges 

socialdemokratiska arbetarparti, kraftigt minskade medan Högerpartiet och 

Bondeförbundet ökade i valet 1928. Kommunisterna, SKP, ökade också. SAP fick kritik 

från både vänstern och högern, å ena sidan anklagades de av högern för att vilja införa 

en socialistisk diktatur, å andra sidan anklagades de av kommunisterna för att vara 

socialfascister. Den tilltagande lågkonjunkturen bemöttes med en borgerlig 

åtstramningspolitik vilket ökade klyftorna ytterligare. I valet 1932 ökade SAP med Per 

Albin Hansson i spetsen starkt. 1933 bildades ett samlingsförbund i den så kallade 

”krisuppgörelsen” mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, vilket stabiliserade 

den svenska politiken. De två partierna gick emot tidigare ställningstagande i jordbruks-

och arbetsmarknadsfrågor och anledningen till detta var en ökande rädsla för att 

nazismen skulle få fäste i Sverige. Det var viktigt att hålla arbetslösheten nere i Sverige 

då den höga andelen i Tyskland ansågs vara en stor anledning till Nazismens 

framgång59.  

 

Trots att samarbetet var lyckat så var Sverige på 1930-talet politiskt stökigt med stora 

motsättningar. Konflikter uppstod mellan socialdemokrater och kommunister och läget 

var dessutom ansträngt inom fackförbunden. Företagen krävde sänkta löner medan 

facken kämpade för sänkt arbetstid, längre semester och höjda löner. Detta ledde till 

omfattande strejker och våldsamma upplopp. Den socialdemokratiska arbetarrörelsen 

var relativt radikal och inte särskilt konsensusinriktad, åtminstone inte innan det så 

kallade Saltsjöbadsavtalet 1938.60 

 

Landsortstidningar 

Landsortstidningar började bildas på 1750-talet men fick sitt stora genombrott under 

1770. Tidningarna var till en början starkt kopplade till stift- och residensstäderna, 

vilket kan förklara varför Växjö så tidigt hade en egen tidning. Vid slutet av 1800-talet 

var två tidningar i området kultur- och värdekonservativa i sin inriktning, vilket var 
                                                
58 Åmark, 2011. Sid 92-93.  
59 Estwall, 2009. Sid 39-42 
60 Estwall, 2009. Sid 39-42 
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genomgripande drag för övriga Småland under denna tid. Men i slutet av seklet dök 

också en kontrasterande motpol upp, nämligen den mer liberala, frisinnade rörelsen. 

Den fick dock inte något större fäste och under 1920- och 1930-talet så ökade klyftorna 

mellan den konservativa pressen och arbetarpressen.61 Tidningarnas inställning till 

annonser påverkade den ekonomiska situationen: 
De stora och annonsrika tidningarna behövde aldrig tveka av varken resurs- eller ideologiska 

skäl när de under dessa strategiskt viktiga år satsade stort och brett på det populärmaterial som 

A-pressen (alltför) länge tvekade inför.62 

 

Anledningarna till detta är flera, bland annat var de borgerliga tidningarna ofta mer 

vinstinriktade än till exempel den socialdemokratiska pressen som subventionerades av 

partiet. Det fanns också vissa splittringar i de olika aktörerna inom arbetarpressen under 

denna tid. En faktor som kunnat påverka arbetarpressens tröga utveckling kan också 

vara dess ovilja att ha med sport i tidningen.63 

  

Smålänningen 

Tidningen Smålänningen grundades 1921 av Elfrid Dürango och var då en 

tvådagarstidning för att sedan 1923 publiceras tre dagar i veckan. Första exemplaret av 

tidningen kom ut 6 december 1921. Durango var kommunalt aktiv men vigde en stor del 

av sitt liv åt den framväxande bonderörelsen. Dürango hade en konservativ politisk 

inriktning. Han efterträddes av James Kjellman, en chefredaktör som blev kritiserad för 

sin tyskvänlighet. Kjellman var också en stor sympatisör av Bondeförbundets högerkant 

och valdes in i stadsfullmäktige för högern 1941. 1936 var upplagan strax över 7000 

ex.64  

 

Kronobergaren 

Kronobergaren var en socialdemokratisk tidning som grundades 1934 och gavs ut i 

Växjö. Den lades ner 1986 men efterträddes av Växjöbladet Kronobergaren. De 

ansvariga utgivarna under mellankrigstiden hette Josef Herman Blomqvist (19340212) 

och Anton Johansson (19340512).  Då utkom tidningen med tre nummer per vecka.65  

 
                                                
61 Andersson, 2001. Sid 326 
62 Sjuhäradsbygden, 2007 Sid 21-28 
63 Johansson, 2009. Sid 24 
64 Presshistorisk årsbok, 1984. Sid 91-105 
65 Johansson, 2009. Sid 34 
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Tidningen grundades med ett startkapital på 50 000 kronor, insamlade av 

arbetarrörelsen i Kronoberg under 15 års tid.66 Från början var dess politiska agenda 

klar och dess strävan för demokrati var tydlig. I dess programförklaring i det första 

publicerade numret går att läsa följande:  
”... vi skola inte förmena folk att tillkännage olika uppfattningar även hos oss, om så 

skulle påfordras. Människor kunna ha olika åsikter om förhållandena, men vi är dock här i 

landet ett folk. Kronobergaren ser icke som sin uppgift att göra klyftan mellan de olika 

folklagren större än de är, snarare att överbygga den. När såsom nu tiderna är svåra fodras 

det, att alla goda krafter hjälpas åt at föra samhället framåt för att göra vårt land till ett 

folkhem.” - 67 

 

Redaktören Thure Hägglund skrev under pseudonymen ”Kritikern”. Knut Johansson 

använde sig av signaturen ”Densamme”68. 1942 var upplagan 4900 exemplar. 

 

Per Olof Andersson har i en doktorsavhandling konstaterat att Kronobergs län var 

präglat av konservatism efter sekelskiftet.  Både kultur- och värdekonservatismen menar 

han förstärktes av en konservativ press.69 

 

8 Etiska överväganden 
Forskning bör alltid ske med eftertanke om vilka konsekvenser den kan få. Ljungby och 

Växjö är små städer och vissa delar av min studie skulle kunna vara känslig 

information, både för tidningarnas anseende men också för anhöriga till personer som 

nämns i studien. Valet att publicera namnen på tidningarnas ledning motiverar jag på 

flera sätt. Dels så ligger tidsramen utanför den generella regeln om sekretess, det vill 

säga 60 år. Dessutom har jag inte avslöjat några direkt nya uppgifter utan snarare 

konstaterat redan känd information. Oavsett hur legitimerat det må vara vill jag ändå 

påminna läsaren om vilken tidsanda som fanns på mellankrigstiden. Man visste ännu 

inte vilken riktning konflikterna i Europa skulle ta och, som jag nämnt flera gånger 

tidigare, så var antisemitism och en protysk inställning inte nödvändigtvis ovanligt. Det 

var, oavsett hur märkligt och omoraliskt det kan tyckas, en vanligt förekommande 

tankeströmning i det svenska samhället. Därför bör man inte anklaga specifika individer 

                                                
66 Sjuhäradsbygden. Sid 91 
67 Kronobergaren, 19340602. Sid 1 
68 Palm, 1982: Sid 70 
69 Andersson, 2001: Sid 19 
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för dess åsikter utan snarare fundera över varför tidsandan var som den var och hur man 

kan motverka att den återkommer.70  

 

I studien har jag valt att benämna de dramatiska händelser som skedde i Tyskland 

november 1938 som Novemberpogromen snarare än det mer allmängiltiga namnet 

Kristallnatten. Benämningen Kristallnatten används av nazisterna och ordet för tankarna 

till allt annat än de fruktansvärda händelser som verkligen skedde71. Därför är det 

benämningen Novemberpogromen, ett bättre och mer etisk genomtänkt namn, som 

används i denna studie.  

 

9 Resultat  

Nazistpartiet övertagande av makten (30 Jan 1933)  

Hitler valdes till makten efter en tid av konflikter, med stöd från konservativa och 

högerpartier72. Därefter inleds omedelbart en stark nazifiering av Tyskland73. 

 

Undersökt period är 31 januari - 29 februari 1933. 

 

9.1.1 Smålänningen 

I ”Ute i världen” diskuteras scenariot att Hitler helt skulle ta över den tyska makten 

efter Hindenburg i negativa ordalag: ”En sådan kris kan bliva i högsta grad farlig för 

rikets enhet, liksom över huvud taget all politik i Hitlers anda74. Detta kommenteras 

även i nästa krönika där skribenten skriver att utnämningen av den nya regeringen med 

Hitler, Hugenburg och von Papen har mycket av både kupp och experiment över sig. 

Hitler och Hugenburg kallas fortsättningsvis ”stridstuppar”. Partierna skiljer sig starkt åt 

men de är lika i två avseenden, lutherdom och nationalism. Likväl hyser båda 

diktatoriska tendenser, skriver författaren.75 

 

                                                
70 Alver, 1998. 
71 DN, hämtad 20131012. Elisabeth Åsbrink: http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/elisabeth-asbrink-
i-gar-ringde-fuhrern-igen/ 
72 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 158-159 
73 Åmark, 2011. Sid 44 
74 Smålänningen, 19330201 Sid 7 
75 Smålänningen, 19330210 Sid 5 
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I Polen har Hitlers tillträde till makten skapat oro, skriver författaren i ”Ute i världen” 

den 17 februari. Närsomhelst väntar man ett angrepp i den så kallade ”Polska 

korridoren”, med vilken Tyskland naturligtvis aldrig kan känna sig belåten.76 

 

Branden i riksdagshuset (27 feb 1933)  

Bakgrund 

En stor brand bryter ut i riksdagshuset i Berlin. Nazisterna lägger skulden på 

kommunisterna då en nederländsk kommunist vid namn Lubbe grips på platsen. En 

undantagslag antas som förenklar Hitlers väg till makten. En annan tysk kommunistisk 

politiker samt tre bulgariska agenter åtalas också men frias.77  

 

Undersökt period är 28 februari - 30 mars 1933 

 

9.1.2 Smålänningen 

Den 8 mars beskrivs i ”Ute i världen” att nazisterna kommit till makten med hjälp av 

terroristiska medel. Det är troligt, förklaras det i texten, att Hitler snart ska komma att 

undanröja både Hugenburg och Papen i riksdagen för att få all makt. Författaren är 

tveksam till att Hitler kommer fortsätta vara populär: ”Tyvärr talar mycket för Hitler 

som löftesgivare är större än som imfriare av löftena78” och vidare avslutas texten: ”Allt 

talar för, att Tyskland ännu har mycket att genomgå.79”  

 

Den efterföljande krönikan fortsätter proklamera om Tysklands ostabila situation. 

Nationalsocialisterna, i majoritet eller inte, förebrådde ”kommunal upprensning”, det 

vill säga en bortrensning av vänsterpartisterna, vilket skribenten håller med om behövs. 

Samtidigt som nazisterna bjuder på parader och hyllningar sprider sig också terror, med 

inskränkningar för judar och politiska mord.80  

 

Den 22 mars i samma krönika diskuteras hur en journalist blivit misshandlad av 

nazister. Här kallas nazisterna inte bara banditer utan också ”en bestialisk mördarliga”.81 

 

                                                
76 Smålänningen, 19330217 Sid 5 
77 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 159 
78 Smålänningen, 19330308 Sid 5 
79 Smålänningen, 19330308 Sid 5 
80 Smålänningen, 193303015 Sid 8 
81 Smålänningen 19330322 Sid 7 
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Demokratin avskaffas efter Hitlers förslag (23 mars 1933) 

Bakgrund 

Den så kallade fullmaktslagen röstas igenom och ger nazisterna rätt att stifta lagar 

oberoende av riksdagen.82  

 

Undersökt period är 24 mars – 24 april 1933. 

 

9.1.3 Smålänningen  

Den 30 mars finn en ledare undertecknad ”M.M” i Smålänningen. M.M ställer sig 

bakom revolutionen i Tyskland förutsatt att det är medelklassens verk. Då finns det 

förutsättningar för att bryta sig fri från marxismen.83 

 

Även den 3 april har ”M.M” kommenterat de marxistiska socialisterna. Författaren är 

stark är oroad över dess ökande förtroende i Sverige och resten av världen. Skribenten 

menar att det är folkmakten som härskar i de länder som de marxistiska socialisterna 

kritiserar för att vara antidemokratiska, så som Hitlers Tyskland: 
Själva Hitler åberopar ju icke utan alla skäl, att hans regering vilar på folkmakt. Och han kan 

tillägga, att hans folkmakt är lika stark och sannolikt starkare än den, på vilken den förut 

regerande socialdemokratin stödde sig.84 

 

Att Tyskland skulle vara antidemokratiskt är inte sant, menar alltså författaren. Han 

avslutar ledaren med att konstatera att han och de konservativa inte vill ha en demokrati 

som kännetecknas av fackföreningsorganisationen eller annan terror, utan en demokrati 

som grundar sig på folkfrihet.85 

 

I samma tidning finns en lång, judekritisk text som försöker sig på att förklara 

konflikterna mot judar i Tyskland. Detta menar skribenten bero på flera saker, alla vilka 

är judarnas egna fel. Hen påminner om att judehat inte på något vis är en ny företeelse 

utan att det finns en lång tradition av detta, inte bara i Tyskland utan även i övriga 

Europa. Det är judarnas ekonomiska ställning som försvårat situationen och Hitlers 

                                                
82 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 160 
83 Smålänningen, 19330330 Sid 2 
84 Smålänningen, 19330403 Sid 2 
85 Smålänningen, 19330403 Sid 2 
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nationalsocialistiska parti har nu till slut vågat ta upp kampen. Detta hoppas författaren 

kommer vara starten på flera uppgörelser med den judiska storkapitalismen: 
Man kan för dagen endast hoppas, att liksom de tyska judarna ganska allmänt revat i seglen, 

även stamfränderna i andra länder och de mer eller mindre av judisk penningmakt 

filosemiterna av en annan ras skola i tid följa exemplet.86  

 

Fortsatt finns en krönika vid namnet ”Stockholmsinteriörer” där man undrar om 

aktionerna mot judarna inte bara är ett ovanligt klumpigt aprilskämt. Tyvärr verkar det 

vara så att under stundom kan verkligheten vara ohyggligare än dikten.87 

 

Den 12 april fortsätter Smålänningen diskutera händelserna i Tyskland i krönikan ”Ute i 

världen”. Vad gäller judefrågan så har en ekonomisk bojkott av de judiska affärerna 

avblåsts redan första dagen, vilket skribenter tror kan bero på omvärldens olämpliga 

hets mot Tyskland samt att själva idén med en bojkott inte var en särskilt bra idé från 

början.  Vidare står det om Hitler att han har stöd bland majoriteten av det tyska folket, 

både bland borgare och stora skaror med arbetare.88 

 

I samma krönika veckan efter, den 19 april är det Danmark som står i fokus. De tyska 

nazisterna har proklamerat att de ämnar flytta gränserna dit de låg innan 

Versaillesfreden genom en omröstning i de före detta danska områdena. Författaren 

skriver att det danska folket har kämpat heroiskt för att motstå förtyskningsförsöken. 

Hur Hitler och hans regering ställer sig tillplanerna vet skribenten inte men han tror sig 

kunna anta att Hitler har tillräckligt med problem på andra håll i världen för att ödsla 

energi på Danmark. Vad de nazistiska skarorna kan ta sig till, med eller utan 

regeringsmakt vet man hur som helst aldrig, menar författaren.89 

 

Nürnberglagarna röstas igenom (15 september 1935)   

Bakgrund 

En mot judarna mycket restriktiv lagstiftning antas av den nazityska regeringen vid 

partidagen i Nürnberg. Nu förbjöds äktenskap mellan judar och arier och det 

                                                
86 Smålänningen, 19330405 Sid 6 
87 Smålänningen, 19380407 Sid 5 
88 Smålänningen, 19330412 Sid 7 
89 Smålänningen, 19330419 Sid 4 
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förkunnades att bara personer med tyskt eller annat ariskt blod kunde vara tyska 

medborgare90. 

 

Undersökt period är 16 september – 16 oktober 1935. 

 

9.1.4 Smålänningen 

Märta Leijon har den 19 september skrivit en insändare med rubriken ”Djungelns lag”. 

Hon skriver om fasan för ännu ett förskräckligt krig: 
Så vaknar rovdjursinstinkterna hos en nation och hela världen står maktlös. Denna enda 

nation har makt att släppa alla demoner lösa över världen. Det blir krig, mord och brand 

och blodshämnd utan ända. 91 

 

Även om skribenten inte nämner några namn är det tydligt vem hon syftar på: ”Och allt 

detta kan en enda vettvilling bestämma. Vad är det för kurage i våra nationer?92”. 

Kritiken mot det som måste vara de demokratiska stormakterna fortsätter i samma stil: 
Här hos oss får det inte ens bråkas en smula vid en dansbana förrän den skyldige anhålles och 

buras in. Men det(sic!) stora nationerna stå med skälvande knän och hjärtat i halsgropen och 

disputera, klappa orosmakaren i ryggen och be honom vara snäll. De sticka åt honom 

sockerbitar och mutor och låta honom bära sig åt som ett riktigt vanartigt och illa uppfostrat 

barn.93 

 

Leijon fortsätter i samma hårda ton och rekommenderar ”en ordentlig risbastu” till det 

olydiga barnet. Efter detta tydliga ställningstagande följer två veckor då tidningen inte 

nämner tysklandsfrågan i några större ordalag utan i stället fokuserar på läget i 

Mussolinis Italien och Sovjet. En genomgående åsikt är dock att krig ska undvikas till 

högsta grad.  

 

9.1.5 Kronobergaren 

Den 19 september finns en text som är mycket kritisk mot den svenska nazismen, 

undertecknad ”A.J-n”. Skribenten uppmanar till att lämna nazisterna ifred för att 

undvika martyrskap: ”Det har sagts en gång att det finns ingenting grymmare än att bli 

händ i tysthet. Låt oss unna nazistynkedomen i Sverige det ödet!94”. I samma tidning 

                                                
90 NE, 2004. Sid 327 
91 Smålänningen, 19350918 Sid 5  
92 Smålänningen, 19350918 Sid 5 
93 Smålänningen, 19350918 Sid 5 
94 Kronobergaren, 19350919 Sid 4 
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under rubriken ”Lejoninna i skyddshäkte” är det istället general Göring i Tyskland som 

får sig en känga. Här beskrivs det hur Göring ”pinar fångar i koncentrationsläger, 

dräper sina gamla stridskamrater, draperar sig i granna uniformer o. s. v.95”.  Tydligen 

är det så att Göring haft en lejoninna som husdjur men att den blivit förflyttad till 

Berlins zoologiska trädgård då den börjat morra åt sin husse. Skribenten förklarar att 

Göring inte heller denna gång tålde opposition. Lejoninnan hade dock mer tur än 

Görings tvåbenta vänner som istället blev fängslade eller till och med dödade. 

Författaren fortsätter beskriva att djuret saknar sin frihet men likväl som att alla andra 

tyskar är ofria så kan det lika gärna sitta i bur. Även Hitler nämns i texten då det 

beskrivs att han, trots sin önskan om att skriva historia” förmodligen inte kommer 

minnas med värme utan snarare avsky.96 

 

Kritiken fortsätter den 21 september.  Då förtydligas det att de lagar som antagits av den 

så kallade riksdagen, ”den mest enstämmigt bräkande fårajord som världen väl 

någonsin sätt97, i själva verket stiftades av Hitler själv. Skribenten frågar sig vilken 

anledning som gör det värt att fortsätta spelet för gallerierna, kan det bero på att Hitler 

är feg och rädd innerst inne? Man reder ut vad de nya lagarna innebär och de får utstå 

hård kritik i texten. Författaren förklarar till och med att ”dummare politik får man leta 

efter”98. 

 

Den 24 september finns två texter, på sidan 4 och 7, som är mycket negativa till de 

svenska nazisterna Lindholm och Witt. De hade under ett tal försökt vinna sympatier 

hos arbetarna, som inte lät lura sig: ”De känna igen taktiken från Tyskland, och de ämna 

inte gå i nazisternas alltför grova fällor99”. Skribenten frågar sig efter att ha lyssnat på 

talet om allt verkligen står rätt till i huvudet på talaren. 

 

I Kronobergaren den 3 oktober kritiserar man Tysklands hantering av Memelområdet.  

Man kallar Nazityskland oärligt och moralföraktande och man belyser också viss kritik 

av det tyska folket: 

                                                
95 Kronobergaren, 19350919 Sid 7 
96 Kronobergaren, 19350919 Sid 7 
97 Kronobergaren, 19350921 Sid 1 
98 Kronobergaren, 19350921 Sid 1  
99 Kronobergaren, 19350921 Sid 7 
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Man tolererar utan vidare att samma män som krossat friheten för miljoner socialdemokrater, 

judar, katoliker och bekännelsetrogna protestanter upphäver sig till apostel för yttrandefrihet 

och fira val! 100 

 

Författaren avslutar texten med att uppmana till sympatier med Memelbefolkningen. 

 

”Den magre” har också starkt kritiserat de svenska nazisterna den 8 oktober. Han 

kommenterar en kampsång som publicerats i den nazistiska tidningen ”Nationell 

Tidning”. Att döma av lyriken menar skribenten att kompositören verkar vara på 

gränsen till att helt tappa förståndet.101 

 

Den 10 och 12 oktober har Kronobergaren publicerat texter som försvarar Nationernas 

Förbund. Den kritik som framförts av högern i landet är orättvist hård menar skribenten, 

NF har som sig bör kunnat förebygga krig men inte förhindra det.102 Författaren 

uppmanar att Hitler bör betänka sig för innan han ger sig ut i ett krig som definitivt kan 

komma att sätta stopp för naziregementet. Signaturen A.J.n avslutar med en önskan om 

Nationernas Förbunds bevarande: ”Må man hoppas, att enigheten håller, så att 

fridstöraren nödgas ge upp103”. 

 

Anchluss (13 mars 1938)  

Bakgrund 

Österrikes ansluts till Tyskland. Anchluss betyder anslutning. En grupp, 

anchlussrörelsen, hade länge strävat efter Österrikes anslutning till Tyskland.  Detta 

förbjöds dock av segrarmakterna i första världskriget. Många österrikare stödde detta 

men det gjorde inte den österrikiska regeringen. Hitler menade att en majoritet i 

Österrike var för en anslutning till Tyskland varpå Österrikes förbundskansler 

Schuschnigg utlyste en folkomröstning. Detta beslut drogs tillbaka under hot om 

invasion från Tyskland och Schuschnigg avgick den 11 mars. Dagen efter invaderade 

Tyskland Österrike och den 13 mars förklarade Hitler ”Österrikes återförening med 

Tyska riket”.104    

 
Undersökt period är 14 mars – 14 april 1938. 
                                                
100 Kronobergaren, 19351003 Sid 4 
101 Kronobergaren, 19351008 Sid 5 
102 Kronobergaren, 19351012 Sid 4 
103 Kronobergaren, 19351012 Sid 4 
104 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 183 
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9.1.6 Smålänningen 

Måndagen den 21 mars hittas återigen veckokrönikan ”Ute i världen” med signaturen 

”Utkiken”. Här diskuteras oron över ett stundande världskrig och det riktas kritik mot 

Nationernas förbund.  Den utlysta omröstningen i Österrike kunde knappast anses 

trovärdig, menar författaren:  
 Sannolikt icke utan skäl förkunnade nazisterna både i Österrike och Tyskland, att denna 

omröstning var så planerad, att den verkliga folkviljan genom densamma omöjligen 

kunde komma till uttryck, utan måste bliva systematisk förfalskad. Man kan utan vidare 

antaga, att dessa beskyllningar voro riktiga. Nazisterna vet bättre än många andra huru 

sådana omröstningar skola manipuleras för att giva avsett resultat!105 

 

Krönikan beskriver Tysklands övertagande av Österrike och avslutar texten i en aktsam 

ton: 
Men det större Tyskland skymtar vid framtidens horisont. Vad skall ske, innan det också 

blir verklighet? Varslen från de talrika små landen vid Stortysklands gränser äro i detta nu 

oroande nog. Men därom kanske en annan gång.106  

 

I samma krönika den 30 mars med underrubriken ”Kaos” fortsätter oron över Tysklands 

härjningar. Den förskjutning av maktbalansen som skett sedan första världskrigets fred 

är av högst oroande art, menar författaren. Att det är de som fick en orättvis utdelning 

vid freden som nu tycks vara mest aggressiva är föga förvånande, förklaras i texten. 

Skulle stormakterna, eller ”rövarmakterna” som de kallas, lyckats bli tillräckligt starka 

och våga gå upp i kamp mot Tyskland så skulle det vara för att ta tillbaka de områden 

som de tillskansat sig tidigare. Författaren till krönikan hoppas, för världsfredens skull, 

att de aldrig blir så starka. I texten beskrivs den starkaste anledningen till att ingen ännu 

gått emot Tyskland: 
Ty vad som hittills hållit dem tillbaka, det är icke bara tvekan om övermakten gent emot 

de givna motståndarna, utan också den fruktan för vad de egna folken i en sådan situation 

skulle kunna taga för parti. Ty överallt jäser det inom folken, icke allenast bland 

underkuvade nationaliteter, utan också inom de av arbetslöshet och osäkra 

levnadsförhållanden hårt prövade djupa leden inom resp. huvudländer.107 

 

Här kan man ana kritik mot motståndsmakternas passivitet men också vissa protyska 

argument. Författaren menar att den främsta anledningen till att ingen vågat möta 
                                                
105 Smålänningen, 19380321 Sid 6 
106 Smålänningen, 19380321 Sid 6 
107 Smålänningen 19380330 Sid 7 
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Tyskland med militär kraft är att det egna folkets sympatier skulle ligga hos fienden. 

Krönikan fortsätter och avslutas på samma sätt: 
Det är utan tvivel häri vi har att söka motivet, det bärande motivet, till den villighet att 

söka nå fredlig överenskommelse med såväl Italien som Tyskland, som gör sig gällande i 

dagens officiella engelska politik. 108 

 

Fredagen den 1 april finns en ledare i Smålänningen med rubriken ”Vad är terror”. Den 

diskuterar en tidigare händelse i Västerås då nazisterna hade anordnat ett möte på torget 

och blivit bortjagade. Författaren beskriver att den känner sig ”underlig till mods när 

terrormentaliteten skall få triumfera109”. I texten förklaras att även om man inte 

sympatiserar med Hitler så kan nazisternas propaganda knappast vara värre än 

kommunisternas, vilka har fått ta plats i det offentliga rummet under åratal110.  

 

Även insändare har fått ta plats i Smålänningen. Den 11 april har Carl Graneskog skrivit 

en text som diskuterar den ständiga konflikten mellan pacifister och försvarsvänner. 

Han använder sig av Tyskland under kanslerns tid som ett positivt exempel för en fast 

sammanhållen militärstat. När en sådan stat ramlar sönder blir dess fall dock hårdare, 

menar Graneskog111. 
 

9.1.7 Kronobergaren 

Torsdagen 17 mars går att läsa en krönika av redaktör Gunnar Lundberg med titeln ”När 

Österrike blev en nazitysk provins” med underrubriken ”Några intryck från Wien när 

Schuschnigg gick och Hitler kom”. Lundberg befann sig själv i Wien och beskriver 

stämningen i de centrala delarna i staden som upprymd; överallt syns vajande 

hakkorsvimplar och heilande människor proklamerande ”heil hitler!”. Judarna han 

möter är sammanbitna: ”De stirrade stilla ut i luften – det var inte svårt att se på dem 

att de väntade på Herrens vrede”112. Han hör hånfulla antisemitiska utrop så som ”Var 

är Abrahams barn ikväll?113. Lundberg skriver att han inte tvivlar på att 

arbetarkvarteren fortfarande är socialistiska. Med ömhet förklarar han:  
Hjärtat fylls av medlidande med detta arma folk, som nu till allt annat skall gå igenom 

preusseriets lidande. Några illusioner om en förbättring av läget inom snar framtid har detta 

                                                
108 Smålänningen 19380330 Sid 7 
109 Smålänningen 19380401 Sid 3 
110 Smålänningen 19380401 Sid 3 
111 Smålänningen 19380411 Sid 5 
112 Kronobergaren, 19380317 Sid 4 
113 Kronobergaren 19380317 Sid 4 
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folk inte. Det måste som judarna i exilen hänga harporna i träden och avvakta att Jahves vrede 

går över.114 

 

Lundbergs sympatier tycks ligga hos både arbetarna och den judiska befolkningen i 

Wien.  

 

Signaturen ”Kulaken” skriver i en satirisk insändare i samma tidning om den svenska 

nationalismens nära förhållande med Tyskland. Den nazityska ekonomiska politiken ses 

som ett ideal och tyskarnas frihetsförtryck ”fyller svenska nationellas med jubel115.  

Vidare fortsätter den satiriska texten: 
Förföljelserna mot självständiga tänkare och vetenskapsmän i det tyska riket upphöjs till 

stordåd i andens värld. Eja voro vi där, ropas det från våra ”nationellas” talarstolar, skrives det 

i nationellas tidning. Tyskland är den stora förebilden. Heil Hitler116. 
 

Författaren varnar för att fosterlandskärleken kan vara farligt för Sverige precis som för 

nazisterna i Tyskland när ideologin släpper sitt tag om folket. Texten avslutas med 

slagkraftiga slutord: 
Kanske är bara fosterlandskärleken bara en omskrivning för viljan att till varje pris bevara 

makt och inflytande. När den svenska arbetarklassens makt i det här landet nu håller på att 

brytas, så säljer man sin fosterlandskärlek billigt. Åtminstone på vissa håll.117 

 

Texten är kritisk inte bara mot tyskvänner utan också svenska nationalister. I krönikan 

”Utifrån” i samma tidning kallar man Hitlers gärningar ”gangsterdåd”118.  

 

Även den 19 mars i ”Utifrån” talas det om det oroliga läget i Europa. Det går att ana en 

fortsatt negativ ton mot Tysklands ledare: ”I allt detta skränar Hitler värre om sitt nya 

Stor-Tyskland. Tonen är fränare än någonsin. Han anser sig kunna vad som helst 

numera. Ingen vågar trotsa den mäktige119.  I samma tidning finns en ledare 

undertecknad A.J-n med rubriken “Feber och sans”. Det är en kommentar till 

torsdagsledaren i Smålandsposten tidigare samma vecka där det gick att läsa om hur 

nazismen var ett skydd mot bolsjevismen i öst. Enligt krönikan i Kronobergaren är det 

inget ovanligt då flertalet av högertidningarna lagt sina sympatier hos nazisterna, 

                                                
114 Kronobergaren, 19380317 Sid 4 
115 Kronobergaren, 19380317 Sid 4 
116 Kronobergaren, 19380317 Sid 6 
117 Kronobergaren 19380317 Sid 6 
118 Kronobergaren 19380317 Sid 6 
119 Kronobergaren 19380319 Sid 3 
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Smålandsposten inget undantag. Vidare förklarar författaren Kronobergarens 

ståndpunkt i frågan:  
För vår del har vi inte mycket förtroende för bolsjevismen, men vi har ännu mindre förtroende 

för nazismen. Om Hitler är ett bålverk mot bolsjevismen är han i vart fall icke ett bålverk för 

frihet eller för den demokrati, som vi här i landet har satt så stort värde på.120 

 

I den återkommande krönikan ”Utifrån” kommenterar man den 22 mars än en gång 

läget i Europa, närmare bestämt Chamberlains möte med Hitler: ”Hitler har lämnat 

honom en försäkran – vad är nu en sådan värd! - att Tyskland inte vill Tjeckoslovakien 

något”121.   

 

Den 29 mars finns del två i serien av krönikor av Gunnar Lundberg med iakttagelser 

från Wien. Denna gång med titeln ”När gamla Wien dog: Några intryck under de 

kritiska dagarna i Österrike”. Även här finns en genomgående antinazistisk ton med 

öppen kritik mot Hitler. Lundberg beklagar sig över Wiens folk och beskriver hur den 

Preussiska ockupationen fördunklar den socialdemokratiska befolkningen. Han kallar 

det tyska styret ”terror” och beskriver hur Hitlerjugends organiserar välkomnandet av 

sin ledare medan den inhemska befolkningen motvilligt tvingas acceptera122.  

 

Den 4 april skriver pseudonymen ”Kulaken” om den svenska högern: 
Man har velat komma framom nuet genom att nosa Hitler och Musse i hälarna, och man 

har velat knyta an till gamla ärevördiga svenska traditioner genom att frambesvärja 

Gustav Adolfs och Karl XII:s andar eller lukta på deras lik.123. 

 

Författaren kommenterar nazisten Lindholm samt grundaren av den fascistiska och 

nationalistiska Nysvenska rörelsen, Per Engdahl, och deras beundran för Hitler. 

Anledningen för texten är Lindblom och Per Engdahls uttalande om korporatismen som 

räddning för det svenska samhället.   
 

Dagarna efter diskuteras Hitlers planer vidare i Utkiken, där man ställer sig frågan om 

”Hitler ämnar inympa sina nazibaciller” även i Turkiet124.  

 

                                                
120 Kronobergaren 19380319 Sid 4 
121 Kronobergaren, 19380322 Sid 6 
122 Kronobergaren, 19380329 sid 4 
123 Kronobergaren, 19380404 sid 5 
124 Kronobergaren, 19380405 Sid 4 
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Under rubriken ”Neutralitet” skriver redaktör Sven Backlund en ledare samma vecka. 

Han diskuterar Sveriges neutrala ställning i kriget och det eventuella deltagandet i 

Nationernas Förbund. Om de tyska statsmännen skriver han att ”de voro förblindade då 

som nu125”, ett citat som upplevs vara antityskt.  

  

En av signaturen ”Kulakens” djupt satiriska insändare hittar man även den 14 april 

samma år.  I texten beskrivs hur tyska soldater agerat då en svensk fotograf tagit bilder 

på ett tyskt nazifartyg. Fotografens kamera omhändertogs och bilderna förstördes. 

Författaren till insändaren menar att de tyska soldaterna möjligtvis varit alltför nitiska 

men att de trots allt inte kan klandras. ”Den tyska officeraren är ju inte precis drillad att 

tänka alltför långt”, förklaras i texten126. Den svenska polisen kritiseras också för att ha 

tagit order av de tyska soldaterna i insändaren. 

 

Münchenkonferensen (30 sept. 1938).  

Bakgrund 

Munchenkonferensen var ett avtal mellan Tyskland, Storbritannien, Frankrike och 

Italien rörande Tysklands övertagande av Sudeområderna i Tjeckoslovakien. Vissa 

områden kom också senare att avstås till Polen och Ungern. Munchenkonferensen gav 

Storbritannien tid att rusta upp inför kriget och har blivit en symbol för den 

eftergiftspolitik som västmakterna i efterhand påstås ha hållit mot Tyskland.127 

 
Undersökt period är 1 oktober – 1 november 1938 

 

9.1.8 Smålänningen 

I en ledare den 7 oktober går att läsa att krigsandan i Europa har svalnat. Anledningen 

till detta förklarar man vara att folkstämningen var emot kriget, ”detta till och med i 

Tyskland, som stod kanske bättre rustat än något annat land128”. Man kallar i samma 

text Nationernas Förbunds agerande för ”rävspel”. 

 

En ledare finns också i Smålänningen den 14 oktober. Den har rubriken ”Krigshetsare” 

och riktar stark kritik mot den svenska pressens negativa framställning av Tyskland: ”I 

                                                
125 Kronobergaren 19380407 Sid 4 
126 Kronobergaren, 19380414 Sid 5 
127 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 184 
128 Smålänningen, 19381007 Sid 3 
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ledande artiklar, i rubrik och karikatyrer och på löpsedlar avspeglas ofta ett ohöjt 

partitagande, vilket speciellt riktar sig mot Tyskland129”. I texten kan man fortsatt ana 

en beundran för Tyskland militära aktioner:  
Det ständiga hackandet på Tyskland måste inge de utländska iakttagarna den föreställningen, 

att vårt folk är avogt sinnat mot tyskarna och att vi missunna dem deras utrikespolitiska 

framgångar.130 

 

Samma datum fortsätter Smålänningen kritisera västmakterna i krönikan ”Ute i 

Världen”. Här beskrivs att Münchenkonferensen på flera sätt misslyckats att bringa fred 

i världen. Demokratins ställning verkar vara mer beroende av militär makt än 

fredslängtan. Avtalet har inte skapat några som helst garantier för fredens varaktighet, 

beskriver författaren, och man gör vad man kan för att Hitler och Mussolini ska 

uppfattas som oresonliga fredsfiender.131 

 

Fortsatt i ”Ute i världen” den 21 oktober 1938 argumenterar man för nationalismens 

fördelar i kontrast till den demokratiska politik som skapat den ohållbara situationen i 

Europa. Nationalismens yttringar i Tyskland kan beklagas, står det i texten, men 

fördelarna måste medges: 
Hur i hög grad detta än är fallet kunna denna nationalisms styrkegivande egenskaper lite lika 

förnekas som dess både oemotståndligt samlande och närbelägna svagare folk attraherande 

kraft. 132 

 

Vidare i artikeln går att läsa hur den starka nationalismen i Tyskland knutit an folk både 

i Österrike, Ungern och Bulgarien. Inte ens i Tjeckoslovakien mötte den anti-

internationella rörelsen motstånd133 

 

Även i nästa ”Ute i världen” fortsätter i samma karaktär, det vill säga med starkt kritisk 

ton mot de demokratiska västmakterna och Nationernas Förbund:  
Fredsdiktatorernas maktmissbruk mot Tyskland och Italien skapade förutsättningarna och 

förevändningarna, för - att icke säga berättigandet av – den maktpolitik, som i München 

hembar segern. 134 

 

                                                
129 Smålänningen, 19381014 Sid 3 
130 Smålänningen, 19381014 Sid 3 
131 Smålänningen, 19381014 Sid 7 
132 Kronobergaren, 19381021 Sid 6 
133 Smålänningen 19381021 Sid 6 
134 Smålänningen, 19381031 Sid 6 
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Däremot är man positiv till Chamberlain profil i kriget. Till och med de värsta 

krigshetsarna kan uppskatta hans arbete. I artikeln finns också en viss rasistisk ton. Det 

beskrivs att Europas folk, ”ja, hela den vita rasen135”, främst behöver fred och 

samarbete för att kunna ta tillvara på sina intressen i övriga världen.  

 

9.1.9 Kronobergaren 

Den 1 oktober går att läsa flera texter som kommenterar Tysklands aktioner. Under 

rubriken ”Den verkliga fronten” uppmanar redaktör Sven Backlund till en optimistisk 

inställning. Han menar att makterna i Europa agerar som att kriget är någonting 

oundvikligt som bara kan skjutas fram en viss tid. Han kallar den nazistiska rörelsen 

primitiv under Adolf Hitlers styre men menar också att det har medfört vissa fördelar 

för det tyska folket, såsom lugn och auktoritet på arbetsmarknaden samt en stark enande 

funktion. För att kunna segra över diktaturen måste den europeiska demokratin hitta 

lösningar på dessa punkter.136 

 

I samma tidning finns krönikan ”Utifrån”. Här beskrivs hur freden är bitterljuv då den 

skett på bekostnad av Tjeckoslovakiens folk. Även om den tyska befolkningen i 

Tjeckoslovakien verkar vilja anslutas till Tyskland så kritiseras vägen dit, nämligen 

genom ”utpressningshot av ruskigaste slag137”. Författaren förklarar att Hitler nog 

kommer att se till att Europa får uppleva fler skräckfyllda dagar av den sorten som varit, 

och som avslutning av texten förklarar han vad som vore lämpligast för Tysklands 

invånare: 
Det enda man kan hoppas på är, att det tyska folket gör upp räkningen med en regim, som 

är farlig för både Tyskland och de övriga världen.138 

 

Ännu en ledare av Sven Backlund finns i samma tidning. Han menar att diktaturer har 

en historia av att falla och att så även kommer ske denna gång och ett enat Europa 

kommer samlas. Här tar han i med hårdhandskarna mot inte bara Hitler utan också 

Göebbels och Göring:  
Stackars de som knäböjt för dessa gudar och få uppleva deras fall. Vi må alla vara 

försiktiga, när så många dårar gå lösa med laddade gevär. 139 

  
                                                
135 Smålänningen, 19381031 Sid 6 
136 Kronobergaren, 19381001 Sid 4 
137 Kronobergaren, 19381001 Sid 6 
138 Kronobergaren, 19381001 Sid 4 
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Den 4 oktober finns en satirisk text med rubriken ”Flyttning”. Förutom att kommentera 

det ökande antalet flyttningarna i Växjöområdet så skriver man också om Hitler och hur 

han, på grund av sitt alltför trånga Tredje riket, utökar sin våning. Problemet är att han 

flyttar in utan att säga upp föregående hyresgäst och utan att ge denne möjlighet att ta 

med sina saker. Förmodligen kommer Hitler inte heller vara nöjd med sin nya våning, 

förklarar signaturen ”Den magre”, utan kommer säkerligen utöka sin bostad ännu mer 

då det gick så väldigt lätt att flytta förra gången. Texten fortsätter i samma satiriska ton 

där även de svenska nazisterna Lindholm och Nils Flyg kommenteras på ett hånfullt 

sätt.140 

 

I samma tidning i krönikan ”Utifrån” beskriver man att det var ”väl iscensatt” hur Hitler 

hyllades när han anlände till de avträdda områdena som bestämdes vid 

Münchenöverkommelsen141. Två dagar senare i samma krönika förklarar man 

Tjeckoslovakiens ställning under Hitler med att de gjorde vad de kunde för att 

undkomma mer våld: 

Ensamt och isolerat kan det tjeckiska folket icke uppta en kamp mot 

mäktiga grannar. Det är ett gammalt ordspråk som talar om att det är bäst att 

tjuta med ulvarna…142  

 

I Kronobergaren kan man den 8 oktober 1938 läsa att Hitlers löfte om att han inte 

längre har några territoriella krav i Europa inte är att lita på. I texten, undertecknad A. J-

n, diskuteras pressens profil i situationen och utrikesministern får kritik för sin vädjan 

om försiktighet.143 I samma tidning på sidan 6 fortsätter den negativa tonen mot Hitler 

där man inleder krönikan ”Utifrån” med konstaterandet att ”Zon efter zon av det 

sudetyska området ockuperas av de tyska trupperna och Hitler kommer på tryggt 

avstånd efter trupperna och låter sig hyllas144”. I samma krönika veckan efter, den 11 

oktober, kallas Hitler övermodig då han fortsätter sin rustning mot väst. Man kallar det 

tyska styret i Tjeckoslovakien terror och befarar att den tyska nazismen ska sätta sig fast 

även i Spanien145.  

 

                                                
140 Kronobergaren 19381004 Sid 5 
141 Kronobergaren, 19381004 Sid 6 
142 Kronobergaren, 19381006 Sid 6 
143 Kronobergaren, 19381008 Sid 4 
144 Kronobergaren, 19381008 Sid 6 
145 Kronobergaren, 19381011 Sid 6 
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Den 18 oktober finns en krönika av Torsten Nilsson som varit på plats i Prag 

underoroligheterna i början av oktober. I ingressen beskrivs den följande texten med 

”Hur man på socialdemokratiskt håll i Tjeckoslovakien ser på de årets händelser, som 

slutade med ockupation a de sudetyska områdena, framgår av följande artikel av 

redaktör Torsten Nilsson146”. Texten är en skildring av Nilssons samtal med invånare 

och tyskar i Prag och beskriver hur Tyskland tog kontroll över Tjeckoslovakien genom 

utpressning på ett obarmhärtigt sätt.  I ”Utifrån” från samma nummer av Kronobergaren 

talar man även där om läget i Tjeckoslovakien. Man beskriver att ”sympatierna äro på 

Tjeckoslovakiens sida, och även Hitler förstår väl att det kan vara oklokt att utmana 

världens samvete147”.   

 

Torsten Nilsson fortsätter med sina skildringar av Prag, de nästkommande två tidningar 

innehåller även de texter som starkt sympatiserar med befolkningen i Tjeckoslovakien, 

inte minst flyktingarna.148 

 

Den 20 oktober kritiseras västmakternas hantering av Europas kris i ”Utifrån”. Här går 

att läsa att världen genom Münchenavtalet köpte sig fred billigt genom att låta 

Tjeckoslovakien betala priset. Men de demokratiska stormakterna kommer även dem 

drabbas av den tyska inmarschen i Tjeckien, förutspår författaren. Torsten Nilsson 

fortsätter i samma anda lördagen den 22 oktober då han talar om västmakternas svek 

mot det tjeckiska folket. Detta har lett till främlingshat och antisemitism, skriver 

Nilsson.149  Den sista delen i Torsten Nilssons serie om läget i Tjeckoslovakien 

beskriver de ekonomiska konsekvenserna för landet efter det Tyska övertagandet. 

Fortsatt är tonen sympatiserande mot de boende i Tjeckoslovakien och kritisk mot 

Tyskland.150 

 

Den 29 oktober har redaktör Sven Backlund skrivit en text. Här går att läsa om 

Nationernas Förbund, vilket Backlund menar inte står högt i kurs i Europa. Han 

                                                
146 Kronobergaren, 19381018 Sid 1, fortsättning sid 4 
147 Kronobergaren, 19381018 Sid 6 
148 Kronobergaren, 19381020 Sid 20 
149 Kronobergaren, 19381022 Sid 4 
150 Kronobergaren, 19381029 Sid 1 



  
 

  

 

39 

beskriver hur ”diktaturerna skall besegras” genom demokrati.151 I ”Ute i världen” den 7 

december fortsätter kritiken mot Nationernas Förbund.152 

 

Novemberpogromen (9-10 november 1938)  

Bakgrund 

På order av propagandaminister Goebbels genomfördes natten mellan den 9-10 

november 1938 ett hårt slag mot judarna som levde i Tyskland. Synagogor och judiska 

affärer förstördes över hela landet, 36 människor dödades och så många som 20 000 

judar tillfångatogs och skickades till koncentrationsläger. Dessutom skulle de tyska 

judarna betala ett stort skadestånd till staten. Nazisterna påstod att aktionerna var ett 

svar på en utvisad judes dödsskjutning mot en tysk diplomat153.  

 

Undersökt period är 10 november-10 december 1938 (jag motiverar mitt tillägg av dag 

till att det inte är säkert att svensk press fick reda på vad som skett förrän den 10 

november). 

 

9.1.10 Smålänningen 

Den 14 november skriver man i krönikan ”Utkiken” mycket kritiskt om Nationernas 

förbund. Det beskrivs hur den orättvisa utkomsten av första världskriget har gjort 

segerherrana till en fara, inte bara för Europa utan också för hela världen. England 

menar man hetsa till hat och misstro och man fördömer hur Churchill talar kritiskt om 

Hitler. Det är inte konstigt att Hitler reagerar starkt, beskriver texten: 
Att under dessa förhållanden en Hitler eller Mussolini inte kunna helt bevara den lugna 

värdighet, som allra mest skulle kunna främja vad de förklarat sig eftersträva, är, hur beklagligt 

det än måste förefalla, endast rätt naturligt. (…) 154 

 

Författaren uppmanar vidare till förståelse för Hitler och Mussolinis beteende:  
Man har dock glädjande nog anledning (sic!) hoppas att den allmänhet, på vilket det hela 

ytterst beror, skall förstå, vad dessa män och deras folk under länga år haft att uthärda av 

övermod och missaktning från segerherrarnas sida och att de, sedan också de blivit makter, 

med vilka måste räknas, icke längre ana låta behandla sig hur som helst. 155  

 

                                                
151 Kronobergaren, 19381029 Sid 10 
152 Smålänningen, 19381207 Sid 3 
153 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 222 
154 Smålänningen, 19381114 Sid 4 
155 Smålänningen, 19381114 Sid 4 
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Samarbetet mellan Tyskland och de av Münchenavtalet berörda staterna artar sig 

tillfredställande och varje stat, inte minst Tjeckoslovakien, strävar efter att göra det 

bästa av situationen. Det är de ”demokratiska” makterna som hotar freden, menar 

författaren.156  

 

I ”Utifrån” bedömer man risken för krig som stor. Det har inträffat händelser som skulle 

kunna komma att vara lika farliga för freden som skotten i Sarajevo var för första 

världskriget. Bland annat nämns att en judisk pojke mördat en tjänsteman i Paris vilket 

ledde till en krigshets inom den västerländska världen. Dessutom blev även det tyska 

folket, med all rätt, upprörda: 
Först lystrade till denna signal det tyska folket. Såsom naturligt var. Ty dels var det ju en tysk 

man som träffats. Dels var banemannen en jude, som utan vidare erkände, att han handlat för 

att hämnas mot hans folk av Tyska riket utövat våld.157 

 

De fruktansvärda handlingar som skett i Tyskland, med brända synagogor, förstörda 

affärer och våldshandlingar, måste beaktas mot en ”allmänpolitisk bakgrund”. 

Förföljelsen av judar och den ökande antisemitismen menar författaren kan ha koloniala 

orsaker. Dessutom passar judarna inte in i det starka, enade Tyskland. Orsakerna till det 

tyska folkets beslutsamhet att göra sig fritt från judarna är flera: 
Denna överinternationella makt är judendomen nationen över nationen, som aldrig velat eller 

kunnat sammansmälta eller bliva solidarisk med de folk, inom vars områden större eller mindre 

delar av densamma givits hem och medborgarrätt. Däri fullkomligt lik den moderna finansens 

furstar och deras följen, vika skrupelfritt flytta sina egna personer som sina kapital från det ena 

landet till det andra. Beroende uteslutande på, varest det största inflytande och profiten kunna 

inhöstas158 

 

Författaren beklagar de medel och metoder som använts. Att västmakterna skulle gå i 

krig för judarnas skull, det verkar dock otroligt. Det skulle inte ländernas folk ställa sig 

bakom, spekulerar ”Utkiken”. 

 

 I ”Ute i Världen” den 28 november finns en hätsk ton mot de ”så kallat” demokratiska 

västmakterna. Men anledningen till att krig inte ännu brutit ut tros vara att de 

                                                
156 Smålänningen, 19381114 Sid 4 
157 Smålänningen, 19381125 Sid 6 
158 Smålänningen, 19381125, Sid  6 
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diktatoriska staterna är rädda för de demokratiska västmakterna, inte den påstådda 

kärleken till freden.159  

 
9.1.11 Kronobergaren 

Den 12 november finns en text med rubriken ”Hat och Hämnd”. Redan i inledningen 

finns en tydlig antinazistisk ton: ”Den tyska nazipressen har länge proklamerat rashat, 

och det behövs inte mycket, förrän de lägsta insikterna ta sig utlopp hos de 

naziinpiskade massorna”160. Texten beskriver hur ett mord av en tjänsteman i Paris 

använts som förevändning till förföljelse av tusentals judar i Tyskland. Ett mord är 

aldrig försvarbart, menar författaren, men ”man har helt naturligt pekat på att det 

förhållandet, att våldsdådet fötts fram ur den nazistiska hatpolitiken. Våld föder våld 

och hat.161“Vidare manar författaren, med signaturen A. J-n, till ett starkt antinazistiskt 

ställningstagande mot Tyskland och vad som sker innanför dess gränser: 
Det är den civiliserade världens skyldighet att protestera mot barbariet, var det än visar sig. Vi 

hoppas väl dock alla, att Europas folk en gång skalla tvätta sig rent från den smuts, som nu 

vidlåder dem. Vi har inte råd att hata evigt. Vi har inte råd att hämnas evigt. Vi hoppades en 

gång att vi för alltid kommit ifrån djungelns lag bland människor. Den förhoppningen har 

kommit på skam.162 

 

Texten fortsätter i samma anda. Författaren uppmanar att man i mänsklighetens namn 

ska fördöma de avskyvärda dåd som ägt rum i Tyskland och kallar aktionerna både fega 

och lumpna. Även i krönikan ”Utifrån” fördömer man både förföljelsen av judar samt 

den lagstiftning som trätt i kraft. Man kallar situationen avskyvärd.163 

 

I en insändare den 15 november ställer sig signaturen ”D.S” frågan varifrån kriget 

kommer, när det inte finns någon som vill ha det. Svaret är lätt, menar författaren, och 

förklara att det finns dårar och ansvarslösa brottslingar som vill ha krig. Ett avvärjande 

av kriget kan bara ske genom att oskadliggöra dessa.164 

 

Den 22 november beklagas det över att Sverige inte har råd att avsluta sina 

handelsförbindelser med vare sig Franco, Hitler, Mussolini eller Stalin. Det hade varit 

                                                
159 Smålänningen, 19381125 Sid 6 
160 Kronobergaren, 19381112, Sid 4 
161 Kronobergaren, 19381112 Sid 4 
162 Kronobergaren, 19381112 Sid 4 
163 Kronobergaren, 19381115 Sid 6 
164 Kronobergaren, 19381115 Sid 7 
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det moraliskt rätta att göra, menar författaren. Detta diskuteras vidare på samma sida av 

Kronobergarens utsände på plats, Erik Johansson. Han beskriver att svensken är så pass 

nära tysken för att kunna förstå dennes mentalitet, men så pass mycket främling att 

kunna ha perspektiv på det tyska folket. Sveriges beroende av malmhandel med 

Tyskland gör det svårt att ha en opartisk ståndpunkt, menar Johansson. Som socialist, 

förklarar han, ser man naturligt nazismen som en motståndare, men även en motståndare 

bör behandlas rättvis. Vidare beskriver Johansson hur Hitler och hans nazistparti av 

många i Tyskland uppfattas ha förbättrat det tyska samhället, även om författaren själv 

misstänker att detta är överdrifter. 165  

 

Den 24 november diskuterar ”Kulaken” olympiaden som Tyskland anordnade 1936 i en 

krönika. Då beskriver man att den tyska andan var en symbol för kultur och ridderlighet 

medan den under november 1938 växlat till att spegla ondska, hat och hämnd. 

Nazismen kallar man barbarisk om man beskriver hur Tyskland besuttits av ”det 

vanvettiga hatets demon166”.  

 

I kontrast till detta finns på samma sida en artikel som lyfter fram fördelarna med 

nazistyret i Tyskland. Erik Johannesson, författaren till artikeln, förklarar att han nästan 

uteslutande talat kritiskt om Tyskland tidigare men att det finns både yttrandefrihetliga 

samt samvetsliga anledningar att faktiskt lyfta fram de goda sidorna. Ändå måste denna 

text falla inom ramarna för att vara antitysk då man avslutar men en förhoppning att 

Tyskland inte ska ”stelna i hat och förtvivlan”.167 

 

På sida 6 i samma tidning fortsätter man tala om Tyskland med kritisk ton. Man 

beskriver att Tyskland har skott sig på andras bekostnad och att det är lång väg till fred 

när man har Hitler som vägvisare.168 

 

Krigsutbrottet (1 september 1939)  

Bakgrund 

Tyskland angriper Polen och Västmakterna förklarar krig. Andra världskriget har brutit 

ut.169 

                                                
165 Kronobergaren, 19381122 Sid 4 
166 Kronobergaren, 19381124 Sid 5 
167 Kronobergaren, 19381124 Sid 5 
168 Kronobergaren, 19381124 Sid 6 
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Undersökt period är den 1 september – 1 oktober 1939  

 

9.1.12 Smålänningen 

Den 1 september i Smålänningens krönika ”Utifrån” beklagar man sig över läget i 

Europa. Kriget menar skribenten har sitt ursprung i den orättvisa utgången av första 

världskriget:  
De (västmakterna) segrade. Motståndarna lågo slagna till marken, prisgivna åt segerherrarnas 

godtycke. Så byggdes det nya Europa, som idag darrar i sina grundvalar, upp. Bit för bit faller 

det sönder. I alla dessa fogar knakar det. Överallt jäser hatet och missnöjet.170 

 

Skulden läggs alltså på vinnarna i första världskriget. 

 

Den 4 september finns en ledare i Smålänningen som diskuterar Sveriges neutrala 

ställningstagande i kriget. Man tar även upp det engelska underhusets uttalande dagen 

innan som proklamerade att det inte är en fråga om att kämpa för Danzig (Red: En så 

kallad fristad som upphörde i och med krigsutbrottet) och Polen utan för nazismens 

utrotande. Här, menar författaren, stängdes dörrarna definitivt för freden. Kriget kallas 

både vanvettigt och fruktansvärt. 171 

 

En ledare dyker också upp den 8 september.  Här kommenteras en engelsk politikers 

artikel från 1931 som förutspådde det kommande kriget. Han menade att fristaden 

Danzig var en stor farozon för freden och att Tysklands anspråk på området var 

”oangripbara”. Smålänningens skribent tycks hålla med om att det på detta vis skulle 

gått att lösa konflikten på ett fredligt vis men att det nu kommer bli ”det brutala våldet 

som kommer diktera kriget”172.  

 

Vidare i krönikan ”Ute i världen” fortsätter man att anklaga första världskrigets 

segermakter för det nu utbrutna kriget. Denna diskussion fortsätter även veckan efter då 

man blir hårdare i tonen. Misstron mot den tidigare ententen är stor, förklarar man: 

                                                                                                                                          
169 Bra böckers världshistoria 13, 1986. Sid 189 
170 Smålänningen, 19390901 Sid 4 
171 Smålänningen, 19390904 Sid 2 
172 Smålänningen, 19390908 Sid 2 
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De se icke längre i de ”demokratiska” imperier, vilka nu proklamerar kamp på liv och död mot 

tysk diktatur och imperialism, de pålitliga garanter för rätten, den kollektiva freden, och 

nationellt oberoende, de en gång trodde sig kunna lita på.173  

 

Englands så kallade ”uthungringskrig” mot Tyskland får även det stark kritik: ”Detta 

krigs verkningar hota icke allenast barn, kvinnor, och åldringar i Tyskland med 

försakelser till svältdödens gräns174”. Tysklands ansvar för krigets uppkomst eller dess 

fortgående kommenteras inte alls. Istället kommenteras Tysklands förberedelse för 

kriget på nästa sida då man proklamerar att Hitler ”äntligen bestämt sig för att ta upp 

den brittiska stridshandsken samt inrätta sig för en kraftmätning på världshaven, som 

är avsedd att träffa det brittiska imperiet i dess hjärta175”.  

 

Fortsatt fokuserar skribenten på hur väl Tyskland förbereder för att skydda sin 

civilbefolkning. Vintern kommer bli svår, men den kontroll som det tyska styret tycks 

ha över sitt folk, tror författaren leder till att ”det engelska folkets motståndskraft 

kommer att vara bruten långt innan man Tyskland ens hunnit börja knorra176”. Dessa 

ord till trots så fortsätter man fördöma kriget som kallas både fruktansvärt, vanvettigt 

och meningslöst177. 

 

9.1.13 Kronobergaren 

Kronobergaren skriver i en ledare signerad A.J-n den 2 september 1939 om det nu 

utbrutna kriget. Det är Hitler som satt igång upptakten till ett nytt sorgespel. Det första 

världskriget hade oklara anledningar men denna gång är skulden tydlig, det är Tyskland 

som varit ovilligt att åstadkomma en fredlig lösning178. Hitlers brist på fredsvilja 

kritiseras även den 4 september179. 

 

Den hårda tonen mot Tyskland och dess Führer blir värre i en ledare den 7 september. 

Här beskriver man det är troligt att den brittiska och franska militären är överlägsen 

Tyskland i det fall att ett ställningskrig skulle utbryta. Hitler får fortsatt kritik för hans 

ovilja till fred och vidare beskrivs Tysklands folk som starkt ovilliga till nazistyret: 

                                                
173 Smålänningen, 19390918 Sid 2 
174 Smålänningen, 1930918 Sid 2 
175 Smålänningen, 19390918 Sid 3 
176 Smålänningen, 19390918 Sid 3 
177 Smålänningen, 19390929 Sid 2-3 
178 Kronobergaren, 19390902 Sid 3 
179 Kronobergaren, 19390904 Sid 2 
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”Hitler kom till makten genom att med skräckvälde göra halva sitt folk till sin fiende. 

Det är det som under ytan levande inbördeskrig som drivet honom in i ett nytt 

världskrig180”.  

 

Tyskland har, enligt författaren, inte lärt sig någonting och visar upp en ”kapital 

dumhet”. Nu har landet en hel värld mot sig och bär ensamt ansvaret för kriget. Vidare 

proklameras att det är glädjande att se att fiendeskapen i världen inte riktas mot det 

tyska folket utan den så kallade ”hitlerismen”.181 

 

Den 12 september finns en krönika med rubriken ”Hat, hot och hämnd”. Här diskuteras 

faran med att låta hatet ta över och även om det inte nämns några namn är det tydligt 

vem texten riktas till: ”En man som vigt sitt liv åt att så föregående rekord i att skada 

mänskligheten, att hata, hota och fördärva182”.  

 

I ”Utifrån” den 19 september spår man framtiden för pakten mellan Sovet och 

Tyskland: 
Det är möjligt att de båda diktaturerna hoppats kunna skrämma västmakterna till en segerfred, 

men de glömde förmodligen räkna med de moraliska krafter, som detta skamliga angrepp mot 

ett hårt pressat folk skulle uppväcka.183  

 

Att världen är misstänksam mot Tyskland och Sovjets löften är inte konstigt, menar 

författaren. De nästkommande dagarna fortsätter man kommentera förbundet mellan de 

båda makthavarna, i huvudsak kommunismen och Sovjet, men utan någon för denna 

studie relevant information. Mycket fokus läggs på att kritisera de svenska 

kommunisttidningar som försöker försvara bolsjevismen, en tanke som verkar väcka 

mycket stark avsky hos Kronobergarens skribenter. 

 

Den 23 september diskuteras den tyska militärbudgeten. Siffror på enorma summor har 

släppts och författaren menar att de ”överträffar även de värsta farhågor”. Man avslutar 

texten med att ”Spelet är högt. Måtte det också bli kort”.184  

 

                                                
180 Kronobergaren, 19390907 Sid 2 
181 Kronobergaren, 19390907 Sid 3 
182 Kronobergaren, 19390912 Sid 5 
183 Kronobergaren, 19390919 Sid 6 
184 Kronobergaren, 19390923 Sid 4 
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”Antonius” skriver den 28 september att det inte borde finnas många nazistsympatisörer 

kvar i Sverige. De som finns, menar han, kanske skulle söka stöd hos spillrorna av 

kommunistpartierna, då det båda är demokratins och frihetens fiende.185’ 

 

Den 30 september har redaktör Sven Backlund skrivit en krönika om nordens ansvar att 

ta hand om Krigets barn. Detta ska ske oavsett nationalitet, förklarar Backlund.186 

 

Antal relevanta artiklar 

I Smålänningen fanns det de första tre nedslagen totalt 11 texter som var relevanta för 

studien. I en jämförelse mellan Smålänningen och Kronobergaren i de händelser som 

skedde efter Kronobergarens grundande, det vill säga efter 1934, hade Smålänningen 

betydligt färre texter. Kronobergaren hade 53 stycken mot Smålänningens 17.  

 

10 Analys 
I föregående kapitel redovisades de relevanta texter som hittades i tidningarna. 28 texter 

från Smålänningen och 53 texter från Kronobergaren utgör underlaget för den 

kommande analysen. Det är alltså markant mycket fler relevanta texter i tidningen 

Kronobergaren, trots att de undersökta perioderna är färre.  

 

 I följande kapitel kommer jag utifrån de teman som redovisats tidigare, analysera hur 

resultaten svarar på studiens frågeställningar: 

• Vilken information finns i ledare och krönikor i tidningarna? 

• Vilka positiva eller negativa värderingar kan upptäckas i texterna? 

• Hur ställer sig texterna i respektive tidning mot varandra? 

 

Hitler, nazismen och nazisterna  

Under detta tema beskrivs det hur tidningarna beskriver Hitler, nazismen och 

nazisterna.  

 

Redan 1933 ser Smålänningen med oro på Hitlers inställning till rättsstaten, sina 

partikamrater och politiska motståndare. Hans och nazisternas väg till makten beskrivs 

                                                
185 Kronobergaren, 19390928 Sid 8 
186 Kronobergaren, 19391030 Sid 9 
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inte sällan som tvivelaktig. Även den svenska nazismen diskuteras. Smålänningen 

beskriver hur ett nazistiskt torgmöte avbrutits av socialister och menar att en händelse 

som denna visar på ett hot mot demokratin. Nazisternas propaganda kan knappast vara 

värre än kommunisterna, menar skribenten. Samtidigt så kallas nazisternas metod för 

terror och de beskrivs med kraftfulla skällsord som banditer och till och med ”en 

bestialisk mördarliga”.187 I smålänningen finns dock uppmaningar om att se med 

förstående ögon på Hitlers agerande då han och Tyskland behandlats orättvist efter 

första världskriget. 
 

Smålänningen riktar stark kritik mot den svenska pressens negativa framställning av 

Tyskland188. Ställningstagandet är starkt protysk om inte pronazistisk och en av de få 

texter som faktiskt är uttalat opportunistisk. Tidigt ges uppfattningen att Smålänningen 

har en kluven bild av Tyskland och dess ledare även om texterna som diskuterar ämnet 

är få. Hitler ses som en grym ledare men det är förståeligt att han agerar på det sätt som 

han gör. Nazismen tycks också i texterna vara ett bättre alternativ än kommunismen, 

vilket kan bero på den stora rysskräcken som fanns i Sverige under denna tid. Den 30 

mars finns till exempel en ledare undertecknad ”M.M” som ställer sig bakom 

revolutionen i Tyskland då det är ett steg närmare att bryta sig loss från marxismen189. 

Nationalismen i Tyskland diskuteras också i positiva ordalag190. Däremot beskriver 

Smålänningen också hur nationalismens yttringar ibland kan beklagas. Trots beskrivs 

det hur det Tyska folket enas med hjälp av denna ökande nationalism.  

 

Kronobergarens beskriver nazismen med starka skällsord och förlöjligande, satiriska 

texter. Nazismen beskrivs vara en ideologi baserad på våld och terror och dess ledare är 

varken trovärdig eller vid sitt sinnes fulla bruk. Man använder förminskande ord som 

”nazistynkedom” och ställer sig frågan om Hitlers beteende beror på att han är feg och 

rädd, eller om det bara beror på ren dumhet. Hans ord går inte att lita på, menar 

Kronobergarens skribent. Även Göring och riksdagen får utstå hård kritik. Hitlers väg 

till makten har skett genom skräckvälde och man riktar mycket kritik mot honom som 

ledare och person; att han är blodtörstig och fylld av hat och fördärv.  
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De svenska nazisterna framställer Kronobergaren också mycket negativt och deras 

mentala hälsa ifrågasätts. Nationalism benämns genomgående i texterna som någonting 

negativt och den svenska högerpressen får kritik för sina nationalistiska strävanden191. 

Även den svenska högerpressen kritiseras hårt för deras påtalade nazistsympatier och 

Kronobergaren föredrar, i den stunden att de måste välja, bolsjevismen192. Den övriga 

pressens tysta profil och utrikesministerns vädjan om försiktighet får även kritik. I 

Kronobergaren tyder också texterna på att man är orolig att nazismen ska spridas och 

att läget i Europa ska förvärras. 

 

Man är i Kronobergaren tydlig med att förklara nazisterna som dumma och mindre 

vetande medan man i Smålänningen, i den mån de tas upp, beskrivs som grymma och 

hänsynslösa. Jag menar att det kan bero på att Kronobergaren försöker förminska och 

förlöjliga både Hitler och nazisterna medan Smålänningen är mer försiktig med detta. 

Båda uttrycker oro över läget i Tyskland men hotet verkar ses olika på. Även de svenska 

nazisterna speglas olika i tidningarna; Kronobergaren fortsätter att kalla dem enfaldiga 

medan Smålänningen snarare står upp för deras rätt att uttrycka sin åsikt. Det är också 

intressant att Kronobergaren skriver att de skulle välja bolsjevismen framför nazismen 

medan Smålänningens texter tyder på ett motsatt ställningstagande. Ingen av 

tidningarna är däremot positiv till nazismen eller bolsjevismen och båda ser 

ideologierna som ett hot mot demokratin. Snarare handlar det om ett val mellan ”pest 

och kolera”. Anledningen till att Kronobergarna sägs föredra bolsjevismen framför 

nazismen och Smålänningens motsatta uttalande kan enligt mig bero på två saker, 

antingen står Kronobergaren ideologiskt närmare bolsjevismen än nazismen eller så är 

uttalandet ett avståndstagande från nazismen. På samma sätt kan Smålänningens text 

tyda på ett avståndstagande mot bolsjevismen eller ett tecken på att deras politiska 

inställning står närmare nazismen. Jag menar att tidningarnas skilda uttalanden kan vara 

en kombination av dessa två. 

 

 Kronobergaren är alltid i mycket propagandistisk och tydlig i sin kritik mot nazismen 

och nazityskland. Smålänningen är mer försiktig i sitt ställningstagande och även om 

man är genomgående negativ mot nazismen så finns det flera stycken som tyder på att 

nazismen kan vara ett verktyg i kampen mot bolsjevismen. Den svenska pressen 

framställs helt olika i de båda tidningarna, i Kronobergaren kritiseras högerpressen för 
                                                
191 Kronobergaren, 19380404 sid 5 
192 Kronobergaren 19380319 Sid 4 



  
 

  

 

49 

dess nazistsympatier och i Smålänningen kritiseras svensk press i allmänhet för att vara 

för tyskfientlig. Kronobergaren riktar också kritik mot den övriga pressens försiktighet i 

ställningstagande mot Tyskland. Detta är ett intressant faktum då jag tror att det säger 

mycket om tidningarnas egentliga ställningstagande även om det är ovanligt med ett 

sådant uttalat protyskt proklamerande i Smålänningen. En betydande skillnad finns 

också i inställningen till begreppet nationalism. I Smålänningen beskriver man dess 

positiva konsekvenser i Tyskland, medan man i Kronobergaren använder begreppet i 

negativa ordalag. Detta visar på en avgörande ideologisk skillnad mellan tidningarna. 

Enligt Kosellecks teorier är aktörernas användning av begrepp, så som nazist, beroende 

av deras viljor och intentioner. Det är förmodligen så att begreppet nazist inte innebär 

samma sak för aktörerna under denna tid då tidningarnas ideologiska strävanden är 

olika. Detta styrks av att nazister och nazism används och förklaras olika i tidningarna, 

liksom bolsjevism och nationalism. Likväl är Kosellecks antagande om begreppens 

förändring också talande för hur man talar om nazism och nazister, innebörden av dessa 

begrepp har naturligtvis förändrats under tiden före och efter kriget.  

 

Viktigt att notera är att det är betydligt mer utförligt skrivet om Hitler, nazismen och 

nazisterna i Kronobergaren än i Smålänningen.  

 

Nazityskland och dess folk 

Texter som beskriver Tyskland som nation, det tyska folket samt händelser i 

landet. 

 

Smålänningens ställningstagande fortsätter vara kluvet även till Tyskland och dess 

befolkning. En insändare använder sig av Tyskland som ett positivt exempel på en väl 

fungerande, fast sammanhållen militärstat. Signaturen ”M.M” menar i en försvarande 

text att Tyskland styrs av folkmakt och att landet inte alls är antidemokratiskt under 

Hitlers193. Det finns ett genomgående drag i texterna som kommenterar den tyska 

befolkningens situation i upprustningstider, nämligen att Tysklands kontroll över sin 

befolkning kommer leda till en vinst i ett eventuellt kommande krig. Däremot riktas 

stark kritik mot England och Smålänningen verkar nästan uppmuntra en kraftmätning 

mellan Tyskland och England 194.  Texterna i Smålänningen tyder på en övertygelse om 
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att Tyskland vid ett sådant krig skulle vinna195. Samtidigt riktas också kritik mot 

Tysklands agerande vid Memelområdet och riktar kritik både mot det nazistiska styret 

och även till viss del den tyska befolkningen. Det är bemärkningsvärt att de utan vidare 

tolererar begränsningar i yttrandefrihet och fria val. Vad gäller de ockuperade 

Memelområdena så uppmanar skribenterna om sympati för befolkningen. 

 

Ett genomgående drag i Kronobergarens framställning av Nazityskland och dess folk är 

att även dessa skribenter uppmanar till sympatier för de ockuperade områdenas 

befolkning. Tysklands aktioner beskrivs som obarmhärtiga och orättvisa, men även 

västmakternas hantering av krisen i Tjeckoslovakien kritiseras.  

 

Kronobergaren lyfter ofta en moralisk aspekt i sina texter. Bland annat så beklagar en 

skribent den 22 november 1938 att Sverige inte har råd att avsluta sina 

handelsförbindelser med de diktatoriska länderna, det hade varit det moraliskt rätta att 

göra. Inställningen till Tyskland har förändrats, från att vara en symbol för kultur och 

ridderlighet till att spegla ondska, hat och hämnd. Man är dock tydlig med att rikta 

kritiken mot det tyska styret, inte mot den tyska befolkningen. Kronobergaren har 

inställningen att denne befolkning är starkt ovillig till nazistyret196. Texterna uppmanar 

trots det i flera texter att behandla fienden rättvist, det vill säga att även konstatera 

fördelarna som nazismen fört med sig. Det är nödvändigt, bland annat att 

yttrandefrihetliga och samvetsliga skäl, att även lyfta fram de goda sidorna hos den 

Nazityska nationen. 

 

I händelse av krig mellan England och Tyskland beskriver Kronobergaren att den 

brittiska och franska militären skulle vara helt överlägsen. Man kritiserar den tyska 

politiken och kallar den i flera texter enfaldig. Kronobergaren har en genomgående 

negativ ton till Nazityskland men poängterar att det inte är det tyska folket som 

kritiseras utan det nazistiska styret. Smålänningen har både positiva texter som försvarar 

Tyskland samt negativa texter som fördömer deras metoder. En viss beundran för den 

tyska staten lyser igenom många av Smålänningens texter, samtidigt som 

Kronobergaren fortsätter visa ett starkt antinazistisk ställningstagande. Båda 

tidningarna proklamerar sympati för de ockuperade ländernas befolkningar, men en 

intressant skillnad dyker upp när både Smålänningen och Kronobergaren spekulerar i 
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utspelet av en eventuell kraftmätning mellan Tyskland och England. Smålänningen å 

ena sidan är övertygad om Tysklands överlägsenhet och det verkar nästan att texten 

uppmuntrar en militär konflikt. Detta finner jag märkligt då Smålänningen annars är 

genomgående negativ till krig och proklamerar fred i alla lägen till högsta grad. Denna 

negativa inställning till England tror jag kan ha att göra med den orättvisa utgången av 

första världskriget och att man vill sätta England på plats.  Å andra sidan är 

Kronobergaren tvärt om övertygad om att Tyskland skulle besegras i händelse av krig. 

Denna vitt skilda åsikt kan tyda på att man hade begränsad information om storleken på 

den tyska militären, men kan också ses som en rent opinionsskapande tanke. Kanske vill 

Kronobergaren lugna sina läsare med denna insikt och kanske vill Smålänningen på 

samma sätt visa förtroende för Tyskland. Det är också intressant att Kronobergaren i 

flera texter, trots sin starka kritik, vill lyfta fram fördelarna nazistyret fört med sig. Detta 

för att även fienden förtjänar att behandlas rättvist. Detta menar jag är ett sätt att 

legitimera den kritik som i övrigt förs fram i tidningen och det är också ett bevis på att 

Kronobergaren lägger stor vikt vid moral, något som de inte är sena med att 

proklamera. Kanske försöker ge sken av objektivitet, något som dock inte är sant då 

tidningen absolut inte är politisk neutral. 

 

Nazism kontra marxism (eller bolsjevism) kan enligt Kosellecks teori vara så kallade 

asymmetriska motbegrepp. De är, beroende på tidning, negativt laddade och definieras 

av vad det ursprungliga begreppet inte är. Det betyder dock inte att begreppen 

accepterar sin definition, det vill säga att den marxistiska ideologin till exempel inte 

accepterar nazisternas definition. Smålänningen beskriver marxism som ett sämre 

alternativ till nazismen, Kronobergaren säger det motsatta. Här kan man fundera över 

om det finns skillnader i begreppens innebörd som avgör åsikterna, eller om det är 

tidningens ideologiska tankar som påverkar ställningstagandet. Kanske är det en 

kombination av de båda.  

 

Skulden 

Texter som diskuterar skulden till det spända läget i Europa. 

 

I frågan om vem som äger skuld till oron i Europa och sedan också kriget riktas i vissa 

av Smålänningens texter kritik mot både Tyskland och Hitler men framförallt så är det 

de demokratiska västmakterna och Nationernas Förbund som får utså de värsta 
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anklagelserna. Märta Leijon skriver till exempel den om rädslan för ett nytt krig och 

tycks rikta stark kritik mot en nation som bara kan vara Tyskland. Både Hitler och även 

västmakterna får kritik i texten197.  

 

Det är i Smålänningen genomgående en mycket negativ ton till västmakterna, man 

kallar dem i flera texter för ”rövarmakterna” efter den orättvisa utgången i första 

världskriget. Kritiken tar sig form både i att de framställs som giriga men också att dess 

egna folk saknar förtroende för dem. Det spekuleras till och med i om att västmakternas 

befolkning skulle sympatisera med Tyskland i händelser av krig, det är därför ingen 

vågat gå emot Tyskland menar Smålänningens skribent i en text198. Genomgående talar 

man ytterst negativt om Nationernas Förbund. Smålänningen uppmanar i flera texter till 

förståelse för Tyskland. Det är vinnarna i första världskriget som är en fara för freden, 

snarare, framförallt så är det England som får utstå kritik. Det är inte konstigt att Hitler 

reagerat starkt199. Smålänningens ställningstagande till Nazityskland fortsätter alltså vara 

fyllt av kontraster där rädsla för krig blandas med ren tyskvänlighet och hård kritik mot 

Nationernas Förbund och västmakterna.Skulden läggs å ena sidan av Märta Leijon på 

Hitler och hans nation, och å andra sidan i övrigt på vinnarna i första världskriget. Krig 

verkar enligt Smålänningen vara en logisk följd på den politik som västmakterna följt.  

 

Kronobergaren försvarar däremot Nationernas Förbund i flera texter och beskriver att 

kritiken mot det varit orättvist hård. Man beskriver att Nationernas Förbund har 

förebyggt kriget men att det är omöjligt att genom ett sådant förbund helt förhindra det. 

Kronobergaren tycks önska att förbundet bevaras200. Skulden till kriget läggs oavkortat 

på Hitler och Nazityskland201. Man beskriver att skulden till det första världskriget var 

otydlig men att det inte ligger någon som helst tvivel om att det nu är Hitler som ensam 

bär ansvaret. Nazityskland har genom sin ovilja till krig satt igång upptakten till ett nytt 

världskrig.  

 

Kronobergaren och Smålänningen har vitt skilda uppfattningar om vart skulden till 

kriget ligger, Kronobergaren är helt övertygad om Hitlers totala ansvar medan 

Smålänningen riktar ytterst mycket kritik mot västmakterna och Nationernas förbund. 
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Vissa texter i Smålänningen tycks till och med försvara Tyskland även om det, i fortsatt 

motsägelsefull framtoning, även riktas kritik mot densamme. Oliver Andersson har i sin 

forskning visat hur en borgerlig tidning riktar kritik mot både Tyskland och 

Västmakterna medan en socialdemokratisk tidning i jämförelse bara riktar kritik mot 

Tyskland. Detta är helt i linje med var denna studie visar. 

 

Kontrasten mellan tidningarnas framställning bör också visa på ideologiska skillnader. 

Kronobergarens ovilja att se bakgrunden till Nazityskland visar på en subjektiv och 

obalanserad åsikt. Inte heller Smålänningens ställningstagande är opartiskt utan visar 

upp en propagerande profil. Den vitt skilda framställningen blir ett tydligt exempel på 

att tidningarnas politiska profil får avgörande betydelse för vad som skrivs och hur det 

skrivs, men kan också visa på att tidningarna ser olika innebörd i begreppet demokrati. 

Enligt Kosellecks teori så pågår det i sådana fall en strid om vad begreppet ska innebära. 

Klas Åmark har beskrivit att Hitler och Nazitysklands agerande i vissa fall sågs som en 

nödvändig motpol till demokratin, vilket kan vara en bidragande orsak till 

Smålänningens kritik mot väst. Skillnaderna kan alltså även ha ideologiska orsaker. 

 

Judefrågan 

Texter som diskuterar antisemitism, den judiska befolkningen och dess samhälle. 

 

Smålänningen har en antisemitisk ton i flera av sina texter, i det fallet att judarna 

kommenteras alls. Efter både Nürnberglagarna och Novemberpogromen får frågan 

ytterst begränsat utrymme i insändare, ledare och krönikor. De texter som finns försöker 

sig på att förklara konflikterna i Tyskland, vilket beskrivs bero på judarna själva. 

Framförallt så är den judarnas ekonomiska ställning som får skulden för den ökade 

antisemitismen. I Smålänningen beskrivs en förhoppning om att Hitler ska ta upp 

kampen med den judiska storkapitalismen202. Smålänningen gör också vissa 

rasbiologiska uttalanden, bland annat så talar man om att det behövs fred för att Europa, 

”ja, hela den vita rasen203”, ska kunna samarbeta. Om Novemberpogromen beskriver 

Smålänningen bakgrunden till aktionerna i Tyskland, nämligen att en judisk pojke 

mördat en tysk tjänsteman i Paris och att detta väckt upprörda känslor i Tyskland. I 
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Smålänningen tycks man mena att detta vara väl motiverat204. Man fortsätter att kalla 

handlingarna i Tyskland fruktansvärda men att de måste beaktas mot en allmänpolitisk 

bakgrund. Orsakerna, tror en skribent i Smålänningen, kan ha med det koloniala väldet 

att göra. Dessutom passar judarna inte in i det starka, enade Tyskland. Man är på sina 

ställen i Smålänningen ordentligt antisemitisk i framställningen av den judiska 

befolkningen205. Samtidigt kommenteras också förföljningen av judar med förfaselse i 

vissa texter, bland annat så frågar man sig om behandlingen av judarna är ett dåligt 

aprilskämt. Tyvärr, beskriver skribenten, verkar det vara så att under stundom kan 

verkligheten vara ohyggligare än dikten206. Överlag så tycks Smålänningen uppmana till 

förståelse för tyskarnas vrede mot judarna, även om medlen och metoderna är 

beklagliga.  

 

Kronobergaren visar genomgående sympatier för judarna och inga antisemitiska 

tendenser finns i texterna. Mordet på tjänstemannen i Paris menar kronobergarens 

skribent användes bara som en förevändning för att kunna förfölja judarna i Tyskland. 

Kronobergaren försvarar inte mordet men menar att det skett på grund av den nazistiska 

våldspolitiken. Den judiska mördaren var påverkad av den terror som han och hans folk 

fått utstå, Kronobergaren beskriver att våld föder våld. Det finns tydliga uppmaningar 

till motåtgärder från omvärlden207. Dåden mot judarna och de juridiska inskränkningarna 

i Tyskland fördöms starkt, de kallas fega, avskyvärda och lumpna. Kronobergaren tar 

alltså genomgående, i alla texter som berör judarna, avstånd från den antisemitiska 

ideologin. Istället uppmanas omvärlden till motaktioner och barmhärtighet mot det 

judiska folket.  

 

Smålänningen är alltså även i frågan om antisemitism fortsatt kontrastfull. Vissa texter 

tyder på ett avståndstagande för våldshandlingarna mot judarna i Tyskland, vissa 

uppmanar till förståelse och skuldbelägger judarna själva. Det finns alltså texter som är 

helt och öppet antisemitiska. Kronobergaren däremot fördömer alla antisemitiska 

aktioner, både juridiska inskränkningar och faktiska våldshandlingar. Skillnaderna 

mellan tidningarna är alltså även i denna fråga enormt stora. Det finns uppenbara 

antisemitiska drag i Smålänningen under mellankrigstiden, att man i argumenterar för 
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att våldshandlingarna i Tyskland är judarnas egna fel är ett exempel på detta. Däremot 

får man inte glömma att det inte på något sätt betyder att Smålänningen rättfärdigar 

Tysklands behandling av den judiska befolkningen. Tvärtom så beklagas medlen och 

metoderna som använts. Det är däremot enligt mig förvånansvärt att en så tydlig 

antisemitism kan urskiljas i Smålänningen, dess orsaker går bara att spekulera i. Vi vet 

att chefredaktören under denna tid var en stor högersympatisör men det vore förhastat 

och rent av omoraliskt att beskylla honom i frågan. I stället bör nog det rådande 

samhällsklimatet bära det stora ansvaret. Klas Åmark har i sin forskning kommit fram 

till att tyskvänliga och pronazistiska tidningar innehöll betydligt mindre artiklar som 

rapporterade om våldshandlingar mot judar och att det antyddes att judarna själva bar 

skuld för vad som skedde208. Vissa drag av detta går alltså att se spår av i Smålänningen 

även om många texter också är kritiska. Alf W Johansson har beskrivit hur de 

konservativa grupperna i samhället hade vissa tankar som stämde överens med 

nazistiska ideologin men att våldsromantiseringen och rättsföraktet inte gjorde det209. 

Smålänningen, som en konservativ aktör, skulle kunna stämma överens med detta 

ställningstagande. 

Lars M. Andersson har i avhandlingen ”En jude är en jude är en jude” konstaterat att 

det i Sverige under början av seklet fanns en utbredd antisemitism även om den överlag 

var ”blygsam”. Detta kan ställas i kontrast mot att den judiska befolkningen i Sverige 

var mycket liten, man kan anta att de flesta i Ljungby och Växjö inte hade särskilt 

mycket kontakt men någon av judisk härkomst. Att det trots allt finns tydliga tecken på 

antisemitism på en strukturell nivå, likväl som på en lokaltidning i Småland, är för mig 

lika obegripligt som orsakerna att det finns antisemitism över huvud taget. Det är, som 

Andersson konstaterat, än så länge inte möjligt att förklara. Att antisemitismen såväl 

som nazistsympatierna var vanligare och mer uttalad bland de borgerliga tidningarna än 

de socialdemokratiska har tidigare forskning visat tydligt. Även denna studies analys 

bekräftar dessa resultat.  

 

Begreppet Kristallnatten är ett omtvistat begrepp. Det är en efterhandskonstruktion som 

dels har kritiserats för att det är ett för ”vackert” namn, dels är det osäkert vem som 

egentligen myntade begreppet. Kanske kan det till och med vara så att det var förövarna. 

Då händelserna inte bara skedde under en natt så är namnet inte heller särskilt 
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passande.  Enligt Kosellecks teorier om språket som en social konstruktion säger 

förändringen om inställningen till ordet Kristallnatten någonting om sin samtid.  Hur 

dess innebörd förändrats beskriver vem som vunnit kampen om tolkningsföreträdet. I 

det fall att begreppet formulerades av nazisterna som en lyckad prestation på vägen att 

förinta judarna så kom de snart att förlora kampen om dess definition; istället blev 

begreppet en målande bild av nazisternas grymhet. Efter andra världskrigets slut kom 

alltså innebörden av begreppet i sådana fall att bli annorlunda emot dess ursprungliga 

tanke. 
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11 Diskussion och Slutord 
Likt Marin Estvalls, Klas Åmark och Alf Johanssons forskningsresultat så visar denna 

studie på att tidningen på högerkanten inte berör Tyskland och dess gärningar lika 

mycket i sina krönikor, ledare och insändare som tidningar på vänsterkanten. Detta 

styrks av antalet relevanta texter som, trots att den undersökta tidsperioden i 

Smålänningen är betydligt längre, starkt domineras av texter från Kronobergaren. 

Antalet är totalt 29 mot 53 och om man bara jämför tiden då Kronobergaren också 

undersöks är ställningen 17 mot 53. Här finns alltså en dramatisk skillnad mellan 

tidningarna. Denna ”tystnad” från Smålänningens håll kan ha flera orsaker. En 

anledning kan vara tidningen inte ville vara en arena för politiska diskussioner men dess 

kraftiga motståndstagande till marxismen, och nazismen också på sina ställen, talar 

emot detta. Valet att inte kommentera nazismen vidare kan bero på avståndstagande, 

medgivande, tvång eller helt enkelt ett ointresse. Kronobergarens alltjämt stora fokus på 

Nazityskland har givetvis också sina anledningar, till exempel politisk övertygelse, 

opportunistiska åsikter och så vidare.  Vilket eller vilka av dessa utreder inte denna 

studie helt. 

 

Båda tidningarna är övervägande negativt inställda mot nazismen i sina texter men i 

Smålänningen så fokuseras kritiken snarare mot de demokratiska stormakterna och 

framför allt mot Nationernas förbund. Den socialdemokratiska tidningen 

Kronobergaren, har däremot otaliga texter som belyser Tyskland och Hitler i mycket 

kritiska och negativa ordalag, både genom rena skällsord och förlöjligande satir. 

Skillnader finns också i skuldfrågan. I Smålänningens texter finns genomgående 

tendenser som lägger skulden för kriget på segermakterna i första världskriget. Det finns 

en förståelse för Tysklands agerande, både gentemot västmakterna och Tysklands 

förföljelse av judarna. I Smålänningen finns flera texter som är starkt antisemitiska och 

skuldbelägger judarna, i Kronobergaren sympatiserar man med den judiska 

befolkningen. Det ”antisemitiska bakgrundsbuller” som Åmark beskriver kan ha 

bidragit till Smålänningens linje men det går givetvis inte att helt säkerställa. 

 

Händelser som kommenteras i texterna är mycket olika på sina ställen. Ett exempel är 

det fallet där en judisk pojke mördat en officier i Paris och detta utlöser enorma 

judeförföljelser i Tyskland. Kronobergaren fördömer både dådet och efterspelet i 

Tyskland medan Smålänningen manar till förståelse för Tysklands agerande. Även 
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krigets utfall kommenteras olika. Smålänningen är övertygad om Tysklands 

överlägsenhet mot England medan Smålänningen tror att den brittiska och franska 

militären är starkare. Även den svenska pressen kommenteras olika i tidningarna. 

Smålänningen kritiserar hur den svenska pressen talar om Tyskland i negativa ordalag 

medan Kronobergaren beskyller den borgerliga pressen för att ha en protysk inställning. 

Kronobergaren kritiserar också den svenska utrikesministern för hans uppmaning om 

försiktighet vid rapportering om Tyskland.  

 

Alf W Johanssons forskningsresultat visar att den liberala och socialdemokratiska 

opinionen var starkt antinazistisk, vilket styrks av resultaten i denna studie. Klas Åmark 

har beskrivit att den svenska pressen kunde fungera som en kritisk aktör under 

mellankrigstiden och under kriget. Kronobergarens starkt antinazistiska texter styrker 

denna slutsats.   

 

Tidningarna har också flera likheter. Båda tidningarna är starkt negativa till kriget och 

dess lidande och båda tidningarna är starkt kritiska till marxismen, även om texterna i 

Kronobergaren säger sig föredra marxismen framför nazismen. Smålänningen har 

många antinazistiska texter men är i huvudsak mer kritisk mot marxismen. Av dessa 

resultat kan man göra flera antaganden. Arbetarrörelsen var innan Saltsjöbadsavtalet 

1938 relativt radikal vilket kanske kan förklara varför Kronobergaren säger sig föredra 

nazismen framför marxismen. Kronobergarens uttalande är ännu en markör mot 

nazismen, snarare än att vara ett ställningstagande för marxism. Estvall beskriver hur 

det på 30-talet fanns skarpa motsättningar mellan socialdemokrater och kommunister 

vilket kan förklara varför Kronobergaren inte skriver mer positivt om kommunister och 

marxister än vad de gör. Jag menar den utpräglade ryssrädsla som fanns i Sverige under 

denna tid kan anas i båda tidningarna, även om den tar sig olika uttryck.  

  

Resultaten som uppkommit i studien bekräftar alltså till mångt och mycket den tidigare 

forskning som finns. Slutsatsen, att man i tidningarna till vänster tydligt visat ett anti-

nazistiskt ställningstagande och i tidningarna till höger visar en mer protysk inställning 

kanske inte verkar vara särskilt banbrytande forskning. Men faktum är att den säger mer 

om sin samtid än bara detta. För det första är det intressant att tidningarna på 

vänsterkanten, i detta fall Kronobergaren, faktiskt tilläts att vara så kritisk som de var. 

Under en tid då Sverige var pressat av tyska restriktioner är det förvånansvärt att 
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Kronobergaren lyckades hålla en så stark anti-nazistisk hållning som de faktiskt gjorde. 

Smålänningens negativa ställningstagande till den judiska befolkningen är också 

utmärkande även för en borgerlig tidning då Johansson, Åmark och Estvall alla kommit 

fram till att högertidningarna överlag reagerade med tystnad, det vill säga att man inte 

rapporterade särskilt mycket om den nazistiska terrorn. Det är därför bemärkningsvärt 

att Smålänningen gör ett så tydligt ställningstagande (även om det överlag är ytterst 

motsägelsefullt).  Jag drar paralleller mellan Smålänningens judekritiska texter och Lars 

M. Anderssons teorier om att den blygsamma, mindre aggressiva antisemitismen var 

utbredd. Det var alltså accepterat att tala om judar på ett nedvärderande på ett 

oorganiserat, ”blygsamt” sätt, vilket man kan bekräfta i Smålänningens texter. Att 

antisemitismen (eller nazismen för den delen) inte fick större utrymme på någon politisk 

eller organiserad nivå i Sverige styrker också Anderssons resultat.  Tidningarnas 

hållningspunkter bör ses i bakgrund till de konflikter som skedde på 30-talet. Samhället 

var präglat av motsättningar mellan de politiska partierna, mellan fackförbunden och 

samhällsklasserna.  

 

I likhet med Åmarks teoretiska ansats om det småstadsrealistiska paradigmet kan 

Smålänningens försvarande ton till härledas till ett rättfärdigande av Sveriges profil. 

Kronobergarens öppna kritik stämmer på samma sätt in på det moraliska perspektivet 

som Åmark beskriver, nämligen att Sverige kunde göra mer för att förhindra 

utvecklingen i Tyskland. Som en del i den politiska opinion som ledarna, krönikorna 

och insändarna strävar efter att skapa får också Kosellecks teorier grund, vad som skrivs 

i tidningen används för att skapa opinion. Aktörerna, det vill säga Kronobergaren och 

Smålänningen, hade tillträde till det språkliga utrymmet, alltså makten att påverka 

opinionen och därmed även samhället. De konkurrerar om tolkningsföreträdet i den 

svenska pressen under mellankrigstiden och försöker sprida information speglad av sin 

politiska ideologi, det vill säga att de båda deltar i denna strid på var sitt håll. Detta 

betyder inte att redaktionerna använde denna makt aktivt eller att de ens var medvetna 

om sin påverkan, även om deras vitt skilda framställningar av Nazityskland tyder just på 

detta. Hur mycket som beror på tidningarnas olika ideologiska inriktningar eller helt 

enkelt skillnader i innebörden av begreppen är svårt att säga. Förmodligen ligger 

förklaringen i en kombination av dem båda. Det verkar som att texterna i tidningen 

används för att skapa opinion och för att föra fram ideologiska tankar, vilket är rimligt 

under en konfliktfylld tid med politiska motsättningar. Samtidigt tyder många av 
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texterna på att författarna tolkar och definierar begrepp så som nazism, marxism och 

demokrati olika.   

 

Smålänningens i flera avseenden pro-tyska ställningstagande kan säga mycket om de 

strömningar som fanns i samhället under de oroliga åren mellan krigen. Med beundran 

riktade man blicken mot ett Tyskland som växte i styrka och, som både Åmark och 

Johansson konstaterat, var det vanligt med denna typ av inställning. Istället för att 

skuldbelägga enskilda personer eller till och med redaktioner bör resultaten i studie visa 

på ett samhälle i konflikt. Man inte kan tala om en enad svensk hållning till 

Nazityskland. Faktum är att i samhället, och inte minst inom tidningsbranschen och 

journalistkåren fanns vitt skilda uppfattningar om nazismen, Hitler, antisemitism och 

Sveriges ansvar i kriget. Man kan alltså, i likhet med vad tidigare forskning visat, 

konstatera att den politiska agendan hade stor betydelse för vad som skrevs i de 

småländska tidningarna. En lärdom som man bör bära med sig i hantering av presstexter 

än i dag, inte minst inom skolvärlden. Ett självständigt kritiskt tänkande är, då som nu, 

avgörande för en sund inställning till omvärlden. 

 

12 Vidare forskning 
Det finns flera sätt att utveckla eller omforma studien. Bland annat så skulle givetvis 

källmaterialet kunna utökas till alla insändare, krönikor och ledare istället för 

avgränsningen till viktiga händelser. Dessutom skulle även själva nyhetstexterna kunna 

föregås av en analys. Samma metod och teori skulle kunna användas på andra tidningar, 

det skulle till exempel vara intressant med ett stats- respektive landsortsperspektiv. 

Även en annan tidsperiod hade varit intressant, det naturliga är givetvis att utöka 

tidsramen till krigsåren och tiden efter. Studien hade också kunnat byggas på med 

intervjuer av människor som arbetade på tidningarna (eller anhöriga med tanke på tiden 

som gått) och så vidare. Det faktum att det finns mycket lite material om tidningarna, 

dess historia och de som arbetade på redaktionen motiverar även en fortsatt studie med 

fokus på det området. Vidare är det givetvis också av intresse att koppla tidningarnas 

ställningstagande till lokala politiska förhållanden. Kanske fanns det personer eller 

organisationer som påverkade miljön på den offentliga arenan?
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13 Sammanfattning 
Studien är en kvalitativ textanalys som undersöker hur två småländska tidningar förhöll 

sig till Tyskland och nazismen under mellankrigstiden. Den undersökta tidsramen är 

perioder efter vissa viktiga händelser 1933 till 1939 i Smålänningen och 1935 till 1939 i 

Kronobergaren. Källmaterialet består av insändare, krönikor och ledare. Viss 

komparativ metod har använts då resultaten från de båda tidningarna jämförts. Den 

teoretiska utgångspunkten grundas i Klas Åmarks två ansatser om Sveriges profil under 

andra världskriget i och Kosellecks teori om striden om tolkningsföreträdet. 

Tidningarna är av skilda politiska inriktningar då Smålänningen är borgerlig och under 

tiden styrd av en starkt högersympatiserande chefredaktör medan Kronobergaren är en 

arbetartidning med stark socialdemokratisk koppling.  

 

Resultaten i denna studie visar att tidningarnas vitt skilda politiska inriktningar 

påverkade vad som skrevs i insändare, krönikor och ledare. Den socialdemokratiska 

tidningen, Kronobergaren, var starkt och öppet antinazistisk och lät tysklandsfrågan ta 

stor plats i tidningen. Genomgående i tidningen förlöjligade och kritiserade man Hitler 

och nazisterna. Den borgliga tidningen Smålänningen hade betydligt färre texter som 

kommenterade Nazityskland och deras innehåll är inte ofta motsägelsefullt. Vissa av 

texterna är starkt antinazistiska, vissa ger sitt stöd till Tyskland och manar till förståelse 

för dess handlande. I Kronobergaren sympatiserar man med judarna och i 

Smålänningen finns en antisemitisk ton i många texter. Tidningarna ställer också 

nazismen olika i förhållandet till marxismen, Smålänningen säger sig föredra den första 

framför den sista och Kronobergaren gör ett motsatt ställningstagande. Detta 

konstaterande kan kopplas till tidningarnas politiska inställning.  

 

Likheter tidningarna emellan är bland annat dess gemensamma fördömande av kriget 

och erkännandet av dess fruktansvärda konsekvenser. Tidningarna delar även en negativ 

inställning till marxismen, även om ett intressant faktum är att Kronobergaren skulle 

välja marxismen framför nazismen medan Smålänningen utrycker det motsatta. Detta 

styrker ytterligare att tidningarnas ideologiska åsikt påverkar dess innehåll. Slutligt kan 

man alltså konstatera att studien på flera sätt bekräftar den tidigare forskningen som 

gjorts inom ämnet. Samtidigt så bidrar den med nya tankar då både inriktningen på 

krönikor, insändare och ledare är unik samt att pressundersökningar om 
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mellankrigstiden inte är särskilt vanligt förekommande. Den ger också ett bidrag till 

lokalhistorisk forskning i Småland.  
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14 Didaktiskt perspektiv 
Det är inte svårt att motivera varför en studie av denna karaktär utan svårigheter kan 

knytas till kursplan och undervisning. I lgr11 kunskapskrav i Historia 7-9 står att läsa:  
Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att ställa frågor till och värdera 

källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att 

eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids 

villkor och värderingar.210 

 

I studien blir det tydligt att det är viktigt att reflektera över vad som står i tidningen och 

vem som står bakom orden. Även historebruk och lokalhistoria berörs. Studien skulle 

också kunna användas som en del i undervisningen om nationalism och olika former av 

demokrati och diktatur i Europa, vilka också står i kursplanen Även i undervisningen 

om världskrigen och dess orsaker och följder skulle studien kunna användas.  

 

Det finns också stora möjligheter att arbeta ämnesövergripande med en studie som 

denna. I kursplanen i svenska i årskurserna 7-9 finns tre relevanta punkter som är nära 

till hands. Eleverna ska få kunskap om: 
• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters 

budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. 

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt. 

• Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och 

sammanhang.211 

 

Även i Samhällskunskap i samma ålder går det att använda denna studie: 
• Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av 

samhällets maktstrukturer. 

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. 

Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer 

framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.212 

 

Förutom det självklara argumentet att andra världskriget har en given plats i 

historieundervisningen så gör min studie inte bara en koppling till lokalhistoria utan ger 

också eleverna och läraren möjlighet att diskutera källkritik i massmedia. Det är av stor 

                                                
210 Lgr 11, Kunskapskrav i historia årskurs 7-9 
211 Lgr 11, Kunskapskrav i svenska, årskurs 7-9 
212 Lgr 11, Kunskapskrav i samhällskunskap, årskurs 7-9 
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vikt att eleverna får analysera press och lära sig att allt som står i tidningarna inte 

nödvändigtvis är som det verkar. I en värld där press och media blir mer och mer 

lättillgängligt och på många sätt svårare och svårare att kontrollera är det viktigt att 

kunna avväga vad som sägs och varför. Pressen är på många sätt är ett redskap för att 

styra samhället och dess invånare åt ett visst håll, någonting som elever måste lära sig. 

 

I studien har jag valt begreppet Novemberpogromen istället för det mer allmängiltiga 

namnet Kristallnatten. Denna begreppsproblematik finns beskriven i kapitlet om etiska 

överväganden. I all undervisning är det som pedagog viktigt att resonera kring hur och 

varför vissa benämningar används och själv göra ett övervägande om vad som är 

rimligt. Jag själv hade inte nödvändigtvis valt att ändra namnet i undervisningen, risken 

finns att det blir rörigt för eleverna om läraren säger en annan sak än läroboken. 

Däremot hade jag utan tvekan valt att ha en diskussion i klassrummet om problematiken 

och kanske låtit eleverna själva bestämma vad som är moraliskt rimligt. Det behöver 

inte vara fel att använda vissa begrepp så länge de har rätt innebörd i rätt sammanhang. 

Förhoppningsvis blir Novemberpogromen det korrekta, beprövade namnet i framtiden, 

både i klassrummet och läroböcker. 

 

Studien går alltså att användas i didaktiskt syfte både i samhälls- eller 

historieundervisningen, eller varför inte i svenska där eleverna själva kan få analysera 

tidningstexter. Möjligheterna är många. I inledningen beskrevs fenomenet att skriva 

historien baklänges, det vill säga att man söker förklara dåtiden utifrån nutidens 

perspektiv. Didaktiskt sätt är det viktigt att förstå behovet av att värdera sin samtid 

utifrån dess egna villkor. I undervisning om exempel förintelsen är det viktigt att förstå 

hur en ideologi som antisemitismen och nazismen kunde växa fram och få fäste i 

samhället. Vilka faktorer och mekanismer gjorde förintelsen möjlig? Med nutidens mått 

mätt kan det vara svårt att förstå, men genom att studera människors handlande utifrån 

deras egna perspektiv kommer vi ett steg närmare svaret. 
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