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Abstract 

 
Under andra världskriget förde Sverige neutralitetspolitik, något som landet fått kritik 

för, både ut- och inifrån. Det är lätt att i efterhand kritisera beslut som tagits då 

utkomster för dessa beslut redan är kända, men hur resonerade den dåvarande 

samtiden kring politiska beslut då dess utkomst inte kunde förutspås? Syftet med den 

här uppsatsen är att undersöka hur tre halländska tidningar resonerade kring den 

svenska utrikes- och försvarspolitiken under åren 1938-1939. Citat ur de tre 

tidningarna Hallandsposten, Halland och Hallands Folkblad, som valdes med bred 

partitillhörighet i åtanke, har plockats och analyserats i en argumentationsanalys och 

därefter kategoriserats utefter Klas Åmarks gruppering innehållandes sex linjer. 

Uppsatsen har inkluderat frågor rörande medlemskapet i NF, Åland, nordiskt 

samarbete, militär upprustning och tyskt inflytande över svensk press.    
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1. Problemformulering 
År 1945 tar andra världskriget slut, ett krig som Sverige förde vid sidan av den 

europeiska kontinentens frontlinjer genom neutralitetspolitik, något som landet 

därefter fått både extern och intern kritik för och där frågan om huruvida Sverige 

verkligen var neutralt eller inte har stötts och blötts i samhällsdebatter i omgångar, där 

särskilt permittenttrafiken och transiteringarna av tyska soldater på svenska järnvägar 

förts fram jämte den svenska försäljningen av kullager till både Tyskland och 

England. I syfte att inte agitera stormakter inför dessutom Sveriges samlingsregering 

en ny paragraf i tryckfrihetsförordningen som innebar restriktioner kring 

yttrandefriheten i Sverige, och belägger därmed den svenska journalistiken med 

politisk censur. Efter införandet av paragrafen kunde det vara straffbart att framföra 

kritiska åsikter om andra länder, och artiklar som frångick beslutet kunde komma att 

dras in. Det är lätt att i efterhand kritisera beslut som tagits då utkomster för dessa 

beslut redan är kända, men hur resonerade den dåvarande samtiden kring politiska 

beslut då dess utkomst inte kunde förutspås?  

 

Klas Åmark har i sin avhandling Makt eller moral – Sverige under andra världskriget 

gjort en omfattande undersökning av Sveriges dagstidningar, i ett spann som sträcker 

sig över hela den politiska skalan, där han undersöker hur dessa tidningar resonerade 

kring den svenska utrikes- och försvarspolitiken under åren 1938-39, varav han 

därefter sammanställt och grupperat ståndpunkterna i olika linjer. I sin avhandling har 

Åmark inkluderat flertalet olika tidningar, både nationstäckande, men också de mer 

lokala och mindre ortstidningarna. Tyngden har dock legat på tidningar med större 

omsättning. Därav anser jag det passande att en liknande undersökning görs, om än 

mer avskalad där fokus ligger på de mindre tidningarna och dess område. 

 

2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats tar avstamp i Klas Åmarks avhandling kring skeenden i 

Sveriges offentliga debatt om utrikes- och försvarspolitik, och med Åmarks 

grupperingar som mall, är tanken att undersöka hur tre halländska dagstidningar 

resonerade kring händelseförloppet i svensk utrikes- och försvarspolitik åren 1938-

1939, inför andra världskrigets utbrott. Således ser frågeställningen ut som följande: 
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o Hur såg den offentliga halländska debatten kring svensk utrikes- och 

försvarspolitik ut under åren 1938-39? 

 

4. Forskningsläge 

4.1. Klas Åmarks grupperingar 
Klas Åmark har i sin avhandling Makt eller moral – svensk offentlig debatt om 

internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939 gjort en 

idéanalytisk undersökning av den offentliga opinionsbildningen där hans källmaterial 

utgörs av massmediala uttalanden. Avhandlingen är en del utav ett större 

forskningsprojekt, Sverige under andra världskriget, även förkortat SUAV, där totalt 

tjugoen avhandlingar ingår. Åmarks avhandling är även den indelad i fem kapitel där 

den här uppsatsen särskilt kommer utgå från kapitel fyra: Debatten om den svenska 

utrikes- och försvarspolitiken 1938-39. 

 

Åmark utgår i detta kapitel från två olika frågeställningar: Vilken politik ansåg man 

vara bäst ägnad att hindra att Sverige drogs in i krig? Och hur skulle den svenska 

politiken utformas för att göra det möjligt att försvara landet, om det drogs in i krig? 

Åmark har utgått från att det i den offentliga debatten rådde nästintill total enighet 

angående att Sverige borde förhålla sig neutralt till ett eventuellt krig i Europa, och 

har baserat sin analys på åsikter kring hur neutralitetspolitiken borde utformas. 

Materialet till sin undersökning har Åmark hämtat från debattinlägg dels angående 

NF-frågan, det nordiska samarbetet och Ålandsfrågan, dels från mer allmänt hållna 

resonemang om den svenska utrikespolitiken, och har därefter delat in dem i olika 

grupperingar: Säkerhetspolitiska linjen, expansionslinjen, självständighetslinjen, 

isolationslinjen, den moraliska linjen och den kollektiva säkerhetspolitikens linje. 

Åmark menar att det var vanligt att en tidning anslöt sig till en linje i en fråga, och till 

en annan i en annan fråga.1  

 

Åmark menar även att det går att se ett sammanhang mellan partitillhörighet och 

linjegruppering. Den säkerhetspolitiska linjen följdes exempelvis främst av 

																																																								
1	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.151-153.	
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högerpartister, isolationslinjen av folkpartister, självständighetslinjen av 

socialdemokrater och den kollektiva säkerhetslinjen av kommunister.2 

 

4.2 Nils Funcke, tryckfriheten och pressen 
Nils Funcke har i sin bok Tryckfriheten – ordets män och statsmakterna undersökt hur 

tryckfriheten har sett ut historiskt fram till idag. I boken går Funcke igenom 

tryckfrihetens betydelse, framväxt och de strider som figurerat kring det fria ordet, 

med en särskild emfas på åren under andra världskriget. Under 30-talets Sverige rådde 

det pressfrihet och tidningarna är vid den här tiden helt oberoende av regeringen. 

Principen var således sådan att pressen skrev vad de ville utan att regeringen blandade 

sig i. 1938 kommer enligt Funcke det första mer handfasta avsteget från nämnda 

princip, då flertalet tidningar framför och publicerar kritik angående Hitlers 

judeförföljelser och suktan efter världsherravälde. Funcke menar att 

tryckfrihetsprincipen efter den här händelsen, successivt ändras. Regeringen går från 

att låta pressen hållas till att först varna pressen oofficiellt, till att sedan publicera 

officiella varningar där de uppmanar pressen att värdera den dyrbarhet det fria ordet 

är, genom att behandla det med aktsamhet. 1941 träder censurlagen i kraft.3 

 

Funcke ställer sig frågan hur pressen mottog regeringens oro och hur de ställde sig till 

uttalandet att inlägg i pressen kunde provocera så till den grad att den kunde bidra till 

att krig utbröt. Funcke menar att en stor övervägande del av pressen går ut och ställer 

sig nekande till regeringens påstående om pressens inverkan på ett eventuellt 

krigsutbrott, och sällar sig till åsikten att om Sverige tvingas ut i krig, är det föga 

troligt att pressen har bidragit.4 

 

4.3. Matts Skagshöj, Johan Svipdag och dåren Hitler  
Matts Skagshöj har i sin studierapport Johan Svipdag och Hallandsposten möter 

dåren Hitler, undersökt och kartlagt hur Hallandsposten under perioden sommaren 

1936 fram till och med Hitlers självmord i april 1945, tog ställning i sitt 

opinionsmaterial gentemot Tyskland som stat, och nazismen som ideologi – en 

																																																								
2	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.151-153.	
3	Funcke, N. Tryckfriheten, (2006) s.51-73.	
4	Funcke, N. Tryckfriheten, (2006) s.51-73.	
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avgränsning som Skagshöj grundar i Johan Svipdags tillträde till 

huvudredaktörsposten sommaren 1936 och Tysklands kapitulation som följde på 

Hitlers självmord våren 1945. Skagshöj lyfter fram Johan Svipdag – en man som kom 

att bli renommerad för att inte skräda orden, något som kan ses i rubriksättningen på 

framsidan av Hallandsposten den 23 juni 1937 då det med stora svarta bokstäver står 

tryckt ”Dåren Hitler söker orsak till ett världskrig”, ett uttalande som tyder på ett 

tydligt politiskt ställningstagande, och det är i den rubriksättningen som Skagshöjs 

studie utgår från. 

 

Skagshöj kommer fram till att Svipdag och Hallandsposten tog klart och tydligt 

avstånd från nazismen som ideologi och Hitlers nazistiska regim i Tyskland, och 

menar att Hitler vid flertalet tillfällen framställs som både sinnessjuk och 

löjeväckande och att nazismen och dess regim ses och porträtteras som en ociviliserad 

våldskultur, där makteliten utan problem skulle kunna gå över lik för att få igenom sin 

agenda. Däremot lyfter Skagshöj att Svipdags och Hallandspostens ställningstagande 

mot Tyskland som krigförande makt är svårare att urskilja med någon klar tydlighet, 

då ledare i tidningen stundtals visar antipati mot tyskt agerande, för att sedan visa på 

mått av förståelse gentemot den tyska viljan att driva fram ett krig.5 

5. Teori 

5.1. Säkerhetspolitiska linjen 
Tidningar som ingår i den säkerhetspolitiska linjen kännetecknas av att de prioriterade 

den militärpolitiska säkerheten som mål för den svenska utrikespolitiken, och 

inkluderade fyra allmänt rekommenderade huvudprinciper:  

 

o Absolut eller obrottslig neutralitet mellan stormakternas motstridiga intressen 

o Vänskapliga förbindelser med alla stater 

o Ett starkt försvar för att avskräcka från anfall med iakttagande av samarbete 

med de övriga nordiska staterna i den mån det var möjligt 

o Hävdandet av Sveriges egna intressen 

 

																																																								
5	Skagshöj, M. Johan Svipdag och Hallandsposten möter ”Dåren Hitler”, (2013). 
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Åmark menar att det ur den säkerhetspolitiska linjens synvinkel var risken i att 

utsättas för ett direkt militärt angrepp, som Sverige skulle fokusera på och förbereda 

ett skydd mot. Enligt gruppen var hotet mot Sverige alltså ett till största delen 

militärpolitiskt säkerhetsproblem, vilket enligt den säkerhetspolitiska linjen innebar 

att sätta Sverige i bästa möjliga beredskap inför ett eventuellt anfall.6 

 

5.2. Självständighetslinjen 
Åmark lyfter här hur självständighetslinjen ansåg att Sveriges utrikes- och 

försvarspolitik skulle utformas för att förhindra att Sverige drogs in i krig, och han 

menar att frågan utgår från två utgångspunkter, där den första gällde Sveriges 

möjligheter att bidra till förebyggandet av att ett krig bröt ut i Europa. Den andra 

riktade in sig på Sveriges möjligheter att undvika att dras in i kriget om nu ett sådant 

mot förmodan bröt ut.  
 

Åmark menar att självständighetslinjen utgick från att det var den kollektiva 

säkerhetspolitiken som var det mest effektiva medlet för att dels förhindra att ett krig 

bröt ut, men också för att garantera de små staternas säkerhet och självständighet. 

Med kollektiv säkerhetspolitik menades politik där samarbete över nationsgränserna 

var nyckeln. Den kollektiva säkerhetspolitikens viktigaste funktion ansågs vara 

möjligheten att avskräcka eventuella angripare från anfall genom att införa sanktioner 

från kollektivet, här menat som en grupp av stater, med stora maktresurser. På så sätt 

ansåg man att möjligheten till att potentiellt aggressiva stater skulle attackera minska 

och förhoppningsvis tvingas till att nöja sig med fredliga förhandlingar. På så sätt 

skulle fred och rätt i den internationella politiken garanteras.7 

 

5.3. Isolationslinjen 
Huvudprincipen för linjen och för dem som förespråkade den som det bästa 

alternativet i att förhindra att Sverige drogs in i ett krig, var att Sverige skulle föra en 

neutral politik. Neutralitetspolitiken skulle utformas på så vis att Sverige i så stor 

utsträckning som möjligt skulle hålla sig utanför utrikespolitiska engagemang.  

 

																																																								
6	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.203-204.	
7	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.208-210.	
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Åmark menar att den största skillnaden med den här politiska linjen jämfört med de 

andra är att dess huvudsakliga fokus låg på riskerna istället för eventuella fördelar 

som skulle kunna följa av att Sverige samarbetade med andra stater. Sverige skulle, i 

så stor mån som möjligt, hålla sig för sig själv.8 

 

5.4. Expansionslinjen 
Påminner mycket om den redan nämnda säkerhetslinjen då även den förordar starkt 

svenskt försvar. Men där säkerhetslinjen vill ha vänskapliga förbindelser med alla 

stater och särskilt yrkar på samarbete mellan de nordiska staterna, menar Åmark att 

expansionslinjen ställde sig skeptiska till detta samarbetsideal, då förutsättningarna 

för ett eventuellt samarbete staterna emellan enligt expansionslinjen inte existerade, 

då de nordiska staterna hade skilda intressen. Istället menade expansionslinjen att 

Sverige skulle hävda sin makt gentemot de omgivande staterna, något som inte sällan 

var grundat i historisk auktoritet. Sverige borde plocka upp sin historiska dominans 

och ställa sig i ledarposition menade man. Enligt Åmark menade expansionslinjen att 

det internationella systemet ständigt dominerades av en maktkamp mellan staterna 

och att Sverige i denna kamp borde sträva efter att leda och dominera över sina 

svagare nordiska grannstater, och om det var någon stat som de borde samarbeta med, 

så var det den starkaste och mest dynamiska, det vill säga Tyskland.9 

 

5.5. Den moraliska linjen 
Var i grunden lik den säkerhetspolitiska linjen, det vill säga att den förespråkade en 

strängt neutral politik gentemot stormakterna, men var positiv till ett nordiskt 

försvarspolitiskt samarbete och starkare försvar. Skillnaden mellan de båda linjerna 

enligt Åmark ligger till största del i att den moraliska linjen utgick från ett mycket 

klart utvecklat antinazistiskt perspektiv. Den moraliska linjen menade att Sverige inte 

kunde stötta den kollektiva säkerhetspolitiken eftersom västmakterna hade svikit 

denna i och med sin eftergiftspolitik, linjen menade dock att om västmakterna 

övergav sin eftergiftspolitik så borde Sverige sälla sig till den kollektiva 

säkerhetspolitiken i kampen mot de fascistiska diktaturstaterna. Den moraliska linjen 

																																																								
8	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.241-259.	
9	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.204-208.	
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rekommenderade även att Sverige skulle visa engagemang när det kom till att skydda 

vissa värden eller principer, så som frihet, demokrati och kultur.10 

 

5.6. Den kollektiva säkerhetspolitikens linje 
Linjen tog avstamp i SKP:s, Sveriges kommunistiska parti, politik, sympatiserade 

med Sovjet och var starkt anti-fascistisk. Den utgick från att den svenska politiken var 

en integrerad del av den internationella politiken och att de riktlinjer som den 

internationella politiken förde även borde appliceras på Sverige och dess 

förhållanden. Linjen förordade ett starkt svenskt försvar.11 

 

6. Material 
Jag kommer i denna uppsats använda mig av tre olika dagstidningar där jag valt att 

rikta in mig på tidsperioden 1938-39. Urvalet har jag baserat på dess geografiska 

utgivning, det vill säga Halland, men också dess politiska inriktning, då jag i min 

undersökning velat få med eventuella åsiktsskillnader baserade på den politiska 

tillhörigheten. Således landade valet på Halland, en konservativ tidning, Hallands 

Folkblad, en socialdemokratisk tidning och Hallandsposten, en frisinnad tidning, med 

dragning åt vänster. Tilläggas bör att tidningarna idag, de som fortfarande är i bruk, 

må ha ändrat sin politiska tillhörighet, men att de vid den valda tidsperioden tillhörde 

ovan nämnda område.  

 

Materialet kommer begränsas till ledarsidan i respektive tidning då det är där som 

tidningens politiska tillhörighet och det egna tyckandet visar sig.  

 

6.1. Hallandsposten 
Partiobunden, frisinnad tidning med dragning åt vänster som utkom första gången 

1850. Utkom vid tiden med morgontidning varje helgfri vardag och hade förutom i 

Halmstad lokalredaktioner i Laholm, Oskarström, Falkenberg, Varberg, Båstad, 

Ljungby, Hyltebruk, Reftele och Gislaved. Var vid tiden ett familjeföretag där Henrik 

																																																								
10	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.259-261.	
11	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.261-268.	
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F. Svensson var direktör och ansvarig utgivare och där Johan Svipdag satt på 

redaktörsposten.12 

 

6.2. Halland 
Högerinriktad morgontidning som utkom varje helgfri vardag med start 1875. Hade 

förutom i Halmstad lokalredaktioner i Oskarström, Falkenberg, Varberg, Ljungby och 

Hyltebruk. Var vid tiden ett aktiebolag där aktierna ägdes av familjen Hägge. 

Huvudredaktör och ansvarig utgivare var Eric Hägge.13 

 

6.3. Hallands Folkblad 
Socialdemokratisk tidning med utgivning baserad i Helsingborg. Publicerades mellan 

1910-1943.14 

 

6.4. Valfrid Spångberg 
I både Hallandsposten och Hallands Folkblad figurerar signaturen V. Spg. som var en 

signatur för Valfrid Spångberg, en frilansskribent som skrev för flertalet liberala som 

socialdemokratiska landsortstidningar, varav flera använde dem som ledare. Under 

andra världskriget hörde han till dem som agerade i antinazistisk anda, och verkade 

också för införandet av etiska regler inom journalistiken.15 

 

7. Metod 

7.1 Argumentationsanalys 
En argumentationsanalys syfte innebär att undersöka vad för anledningar en text ger 

för en uppfattning, hur dessa förstärker eller försvagar varandra och vad de i sin tur 

grundar sig på. En argumentation inträffar då det finns utrymme för fler åsikter än en 

om hur något exempelvis borde vara eller bör utföras. För att bygga sin argumentation 

behövs en ståndpunkt, ett mångbottnat begrepp som grundar sig i tidigare erfarenhet, 

känslor och tankar. Det behövs också ett skäl, det vill säga en anledning till varför en 

																																																								
12	Harnesk, P. & Roth, N. Svenska stadsmonografier, (1946) s.559-581.	
13	Harnesk, P. & Roth, N. Svenska stadsmonografier, (1946) s.559-581.	
14	Harnesk, P. & Roth, N. Svenska stadsmonografier, (1946) s.559-581.	
15	https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Mobil/Artikel/20019	
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särskild handling är rimlig, och slutligen en utgångspunkt, det som gör ståndpunkten 

och skälet meningsfullt.16  

 

Denna uppsats kommer undersöka Halland, Hallands Folkblad och Hallandspostens 

ledarsidor under åren 1938-39, i syfte att ringa in ovan nämnda begrepp, ståndpunkt, 

skäl och utgångspunkt, för att på det sätt se hur skribentens argument är uppbyggt och 

hur denne resonerar. Tanken är att därefter placera argumenten i den mall som 

Åmarks olika definitionslinjer utgör, för att på så sätt ta reda på hur skribenterna 

förhöll sig till den svenska försvars- och utrikespolitiken. 

 

8. Analys 

8.1. Hallandsposten 
 
Tablå 1: 
 
HP 21/1-

38 

8/4-38 16/5-

38 

3/11-

38 

9/11-

38 

9/12-

38 

20/4-

39 

Säkerhetspolitiska     X  X 

Självständiga X X  X    

Isolation  X X  X X  

Expansion        

Moraliska      X  

	
 

Fredagen den 21e januari 1938 diskuterar signaturen V. Spg., hädanefter refererad till 

som Spg., under rubriken ”Utrikespolitiska tankeställare” remissdebatten som skett i 

riksdagen under måndagen samma vecka. Spg. lyfter utrikesministern Rickard 

Sandlers tal i debatten angående de storpolitiska motsättningarna i Europa, där 

Sandler välkomnar nordiskt samarbete. I texten ansluter sig Spg. till 

självständighetslinjen. Han backar Sandlers uttalande och framställer samarbete som 

någonting positivt, särskilt mellan de nordiska staterna något som styrks av den 

																																																								
16	Hellspong, L. Metoder för brukstextanalys, (2001) s.108-114.	
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självständiga linjen där samarbete förespråkas – tillsammans är man mindre ensam, 

och det är genom att vara tillsammans som styrkan att vara självständig infinner sig.  

 

Politisk neutralitet är en statsakt, som ett land kan vara skyldigt sig själv 

att iakttaga mot andra stater. Men personlig neutralitet inför begångna 

oförrätter mot individer eller folk vittnar om moralisk slapphet. Spg. 

avslutar: Fritt må det också stå var och en att säga sin mening om, varifrån 

farorna hota, hur de gestalta sig och i en framtid kunna tänkas komma att 

gestalta sig. Neutralitet är nödvändigt, men den får icke tagas till intäkt för 

personlig ynkedom.17 

 

I slutet av sin text lyfter Spg.n den moraliska aspekten i de storpolitiska 

motsättningarna, och därmed även den moraliska linjen. Han menar att neutraliteten 

har ett pris och att moralen bör värderas högt.  

 

Den 8e april 1938 fattar Spg. pennan på nytt under rubriken ”Den nordiska 

neutraliteten”. Här lyfter han igen utrikesminister Sandler och uttalanden han gjort 

angående Sveriges ställning i ett eventuellt kommande europeiskt krig. Spg. menar att 

utrikesministerns uttalande överensstämmer med hans tidigare, men att han vid det 

här tillfället ytterligare framhävde neutraliteten som den enda rimliga ståndpunkten 

för de nordiska staterna. Spg. håller med utrikesministern och är alltså fortsatt inne på 

den självständiga linjen då han förespråkar samarbete och synen på Norden som en 

enhet. Det är Norden som nämns, inte Sverige, därigenom förespråkas kollektivet 

framför individen och den självständiga linjen kan styrkas.  

 

Det går dock att argumentera för att Spg. i texten även följer isolationslinjen. Han går 

nämligen vidare med att ifrågasätta utrikesministern gällande den militära 

neutralitetsberedskapen och vad som egentligen kan anses vara en gemensam fiende.  

 

Ett försvarsförbund med förpliktelse att en för alla och alla för en svara för 

att möta varje tänkbart angrepp mot någon av oss skulle överstiga våra 

krafter. Utrikesministern nöjde sig med att anmärka, att det skulle 

																																																								
17	Hallandsposten 21 jan -38, Utrikespolitiska tankeställare.	
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förutsätta tillvaron av en gemensam fiende. Det kommer an på, vad 

därmed menas. En fiende behöver väl inte vara gemensam i den meningen 

att han vill åt oss alla. Det är nog, att han vill åt någon av oss, för att 

försvarsförbundets åtaganden skola gälla.18  

 

Här uttrycker Spg. oro över vad som egentligen menas med utrikesministerns 

”gemensamma fiende” och understryker att Sverige, och de andra staterna, inte skulle 

klara pressen i ”en för alla, alla för en”, något som stämmer överens med 

isolationslinjens riskfokus. Sverige skulle hållas neutralt och i den mån det gick 

behålla vänskapliga kontakter, men med dessa kontakter följde också risker, något 

som måste beaktas. 

 

Den 16e maj 1938 höjer Spg. ett varningens finger under rubriken ”De gamla tyska 

tonerna” där han lyfter Tysklands försök att etablera propaganda i svenska tidningar i 

utbyte mot gratis annonser i Tyskland. Spg. radar upp exempel på hur tyskarna 

försöker nästla in sin propaganda i svensk media och upplyser om att det även på sina 

håll i landet håller på att startas upp svensk-tyska föreningar, något han menar kan 

vara ett varningstecken för att nazismen kryper nära inpå. ”Det är tydligt att här 

bedrives en vittutgrenad nazistisk kanaliseringsverksamhet, som det är nödvändigt att 

se upp med.”19 Spg. menar att Sverige och Tysklands relation går långt tillbaka i tiden 

och att den vid första världskriget var nära att utsätta Sverige för ett ryskt angrepp. 

Spg. drar kopplingar till skeenden och utgångspunkter Sverige hade inför och under 

första världskriget, hur den kan komma att upprepas och att Sverige och dess 

befolkning bör vara på alerten så att något sådant inte inträffar, eftersom det kan leda 

till att Sverige kan komma att mista sin neutralitet.  

 

I sin text sluter sig Spg. således till isolationslinjen då han lyfter riskerna det kan 

innebära att ha en för nära relation med Tyskland. Han menar att samarbete med en av 

stormakterna kan komma att riskera Sveriges suveränitet och att det är viktigt att 

påminna sig om konsekvenserna av vad en sådan handling kan innebära. 

 

																																																								
18	Hallandsposten 8 april – 38, Den nordiska neutraliteten.	
19	Hallandsposten 16 maj -38, De gamla tyska tonerna.	
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Den 3e november 1938 diskuterar en osignerad ledare under rubriken ”Efter 

München” hur Sverige och andra europeiska stater reagerat efter 

Münchenöverenskommelsen som trädde i kraft i slutet av september samma år, och de 

dubbla budskap som förmedlas av regeringen, då det å ena sidan proklameras att ett 

eventuellt krig nu är avvärjt, men att det å andra sidan rustas för beredskap. Ledaren 

övergår sedan till att diskutera samarbetet mellan de nordiska staterna.  

 

Nordens länder ha inga utrikespolitiska mål och inga blödande gränser. 

Häri ligger en viss borgen för deras framtid, så länge de hävda sin 

neutralitet. Ett intimt nordiskt samarbete, såsom var tänkt att etableras vid 

en stor konflikt, erbjuder större möjligheter för dem att kunna reda sig vid 

ett allmänt krig och hålla sig utanför.20 

 

 Ledaren rekommenderar alltså att Sverige inte börjar hänge sig åt alltför mycket 

militär upprustning då Sverige är ett litet land och därför inte särskilt intressant för 

eventuella krigshungriga fiender. Därför kan således den säkerhetspolitiska linjen 

exkluderas. Däremot går det att skönja den självständiga då ledaren förutom att 

avråda från alltför diger militär beredskap, dock uppmanar och råder till att behålla 

gott samarbete med övriga nordiska stater. 

 

Några dagar senare, den 9e november 1938, går det i vissa drag att skönja den 

säkerhetspolitiska linjen då en osignerad ledare under rubriken ”En försummad 

planläggning betalas dyrt” uttrycker oro över Ålandsfrågan. Ledaren lyfter vikten av 

att Ålandsfrågan snarast kommer till en lösning då Åland och dess fördelaktiga läge 

annars vid ett krigsutbrott kan komma att vändas emot Sverige. 

 

Den åländska ögruppen med sitt läge har ur svensk synpunkt städse varit 

av stor militär strategisk betydelse. Det har alltid för svensk utrikes- och 

försvarsledning synts vara ett viktigt intresse att denna ögrupp icke skall 

kunna komma att användas såsom utgångspunkt för några företag av 

militär art, riktade mot Sverige.21  

 
																																																								
20	Hallandsposten 3 nov -38, Efter München. 
21	Hallandsposten 9 nov -38, En försummad planläggning betalas dyrt.	
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Här går det således att koppla hävdandet av Sveriges egna intressen till den 

säkerhetspolitiska linjen. Det är onekligen i Sveriges intresse att Ålandsfrågan löses 

omgående, men även isolationslinjen bör tas i beaktning. Det är viktigt för Sverige att 

hävda sina intressen angående Åland, men anledning bakom grundar sig i riskerna det 

bär med sig att inte hävda sig, och därmed således även isolationslinjen. 

 

Den 9e december 1938 uppmanar en osignerad ledare under rubriken ”Försök inte 

med förtäckt arierlag i svenska företag” de svenska företagen med affärer i Tyskland 

att inte bifalla tyska myndigheter i deras krav på upplysningar om anställda i ”arier-

synpunkt”. 

 

Firmor, som blankt avvisat sådana försök att i ’ariserings’ syfte vinna 

inblick och inflytande i rent interna svenska förhållanden äro berättigade 

till den allmänna meningens gillande och svensk regeringsmakts stöd.22  

 

Det går här att diskutera huruvida ledaren hör till den moraliska alternativt den 

självständiga linjen då ledaren förvisso är tydlig med att ovan nämnda tyska beteende 

är skamligt och bör avvisas, men inte klart och tydligt nämner sitt syfte bakom 

uppmaningen. Således går det att inkludera åsikten i båda linjer då avsikten dels kan 

vara ogillande av kategorisering av folkgrupp, och därmed ett klart antinazistiskt 

motstånd tillhörande den moraliska linjen. Men å andra sidan kan avsikten med 

uppmaningen också vara grundad i att svenska företag inte skulle dras in i tyska 

affärer och därmed avvika från neutraliteten och riskera att dras in i krig, något som 

förespråkar ett ställningstagande utefter isolationslinjen.  

 

Den 20e april 1939 lyfter Spg. den militära beredskapsfrågan under rubriken ”Det 

som behövs just nu”. I texten använder sig Spg. av regeringsdebatten om stärkt 

försvarsberedskap som underlag. Spg. ställer sig frågan hur lång tid som är rimligt att 

passera från det att ett behov upptäcks till dess att det blir tillfredsställt.  Han lyfter 

den tyska marina invasionen och ockupationen av de estniska öarna Ösel 1917, då 

tillhörande Ryssland, som exempel, där uppskattningen för hur lång tid det skulle ta 

för tyskarna att verkställa operationen landade på tre månader, men som i själva 

																																																								
22	Hallandsposten 9 dec -38, Försök inte med förtäckt arierlag i svenska företag.	
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verket visade sig ta en. Spg. menar att det är svårt att komma fram till ett korrekt och 

tydligt besked på frågan, men att beredskapen oavsett behöver finnas tillgänglig. 

 

Räcker det inte med den beredskap vi ha, måste den stärkas. Att vi skulle 

få tid på oss att göra det efter ett krigsutbrott, innan någon fara hotade just 

oss, är ett osäkert antagande, som kanske kommer att hålla streck, kanske 

inte.23  

 

Spg. lyfter här risken för att Sverige kunde komma att ställas inför ett militärt angrepp 

och betonar vikten av den svenska försvarsberedskapen. Han sällar sig således till den 

säkerhetspolitiska linjen, då dess huvudsakliga budskap låg i att Sverige behövde sätta 

sig i största möjliga beredskap inför ett potentiellt angrepp. Men även här går det att 

lyfta isolationslinjens risktänk som den grundläggande utgångspunkten. Anledningen 

till att Sverige behöver en god beredskap är grundad i riskerna det innebär att inte ha 

det, och därmed isolationistisk. 

 

8.2.Halland 
 

Tablå 2: 

Halland 18/1-

38 

2/5-38 30/7-

38 

16/11-

38 

18/2-

39 

9/6-39 19/7-

39 

Säkerhetspolitiska X X  X   X 

Självständiga        

Isolation  X X   X X 

Expansion     X   

Moraliska      X  

 
Den 18e januari 1938 går en osignerad ledare under rubriken ”Utrikespolitik och 

skattepolitik – de dominerande frågorna i årets remissdebatt” igenom budgeten 

regeringen lagt för kommande år. Ledaren inleder med ifrågasättandet av 

skattepolitiken för att sedan övergå till försvarspolitiken med hänvisningar till Europa 

och oroligheterna som pågår. 
																																																								
23	Hallandsposten 20 april -39, Det som behövs just nu.	
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Hela det nuvarande läget i världen, varslar om en utveckling, som gör, att 

frågan om vår försvarsberedskap ur alla synpunkter måste sägas vara den 

viktigaste uppgiften för svensk politik för närvarande.24 

 

Ledaren sluter sig till den säkerhetspolitiska linjen i sitt resonemang då hen 

förespråkar försvaret och dess beredskap som den viktigaste och därmed underförstått 

även den bästa, något som styrks då hen fortsättningsvis i texten uttrycker sig gillande 

angående hur regeringen äntligen har fått upp ögonen för beredskapsfrågan. 

 

Under rubriken ”60 mill. i extra försvarsanslag” från den 2a maj 1938, går en 

osignerad ledare igenom statsministern Per-Albin Hanssons första maj-tal där 

Hansson talade om utökningen av försvarsbudgeten. Skribenten lyfter hur liknande 

förslag redan lagts fram i andra nordiska länder, och att statsministerns tidigare första 

maj-tal till största del ägnats åt bibehållandet av freden och hur regeringen snarare 

hoppats försvarsrustningarna ska minska framför att öka, men att statsministern nu i 

och med resterande nordiska staters upprustning och det europeiska storpolitiska 

läget, har gett vika för upprustningsvurmarna, något som skribenten är mycket nöjd 

över. 

 

Icke heller Nordens fredliga stater kunna underlåta att stärka sin 

beredskap, även militärt. Känslan härav har blivit så allmän att de 

ovanliga åtgärderna knappast mötas av någon opposition. Det behövs 

icke någon längre utläggning om anledningarna till att vi handla som vi 

nu göra.25 

 

Här talar skribenten om nödvändigheten av beredskapsstärkning och hur det är en 

självklarhet att det behöver göras, och sluter sig därmed till den säkerhetspolitiska 

linjen, något som också styrks av att hen talar om Norden i vänskapliga termer och i 

sin text använder sig av ”vi” istället för ”jag”. Skribenten bygger därmed upp en 

tyngd i sina påståenden, något som indikerar att frågan är av yttersta vikt.  

																																																								
24	Halland 18 januari -38, Utrikespolitik och skattepolitik – de dominerande frågorna i årets 
remissdebatt.	
25	Halland 2 maj -38, 60mill. i extra försvarsanslag.	
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I nuvarande läge får dessa omsorger sitt riktigaste uttryck i en politik 

med klart tillkännagivet syfte att hålla vårt land utanför krigiska 

konflikter. Till en sådan politik hör att vi avböja att taga engagemang 

och äro beredda att göra vad vi förmå för att hävda vår 

självbestämningsrätt.26 

 

Här inkluderar skribenten dock även isolationslinjen i sin text då medlemskapet i NF 

kommer på tal. Hen menar att tanken och förhoppningarna om vad NF skulle kunna 

ha blivit var bättre än resultatet. Skribenten menar att NF har kommit på skam och att 

dess primära uppgift, att behålla freden i världen, har misslyckats. Vidare lyfts att 

socialdemokraterna förvisso gått in i NF med ädel föresats, men att Sverige nu bör 

avgränsa sig för att kunna behålla sin neutralitet och självständighet. 

 

Isolationslinjen går även att se i en osignerad ledare från 30e juli 1938 under rubriken 

”Vår egen väg” där ledaren på nytt lägger fram kritik mot NF. Skribenten menar att 

stormakterna, och då särskilt Frankrike, har utnyttjat de mindre medlemsstaterna för 

sin egen politiska agenda, att trycka ner Tyskland och dess framfart genom Europa 

genom sanktioner. 

 

De ekonomiska sanktionerna innehöllo säkerligen en riktig tanke, men 

man insåg icke på den tiden, att de medförde åtskilliga risker för 

synnerligast sådana små stater som gränsa till stormakter, och det göra ju 

de flesta mer eller mindre.27 

 

Skribenten menar att Sveriges medlemskap i NF riskerar att tvinga fram ett 

ställningstagande som resulterar i att neutraliteten frångås. I och med att samarbete 

som en riskfaktor lyfts fram går det att sluta sig till att isolationslinjen förespråkas.  

 

Den 16e november 1938 hänvisar en osignerad ledare under rubriken ”Lugna tider 

och hårda” till en artikel som publicerats i en annan tidning där en överste vid namn 

Axel Gyllenkrok lyfter hur Sveriges beredskap ligger på efterkälken och hur de 
																																																								
26	Halland 2 maj -38, 60mill. i extra försvarsanslag.	
27	Halland 30 juli -38, Vår egen väg.	
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militärer som förväntas bli färdiga året därpå, det vill säga 1939, egentligen bör ha en 

längre utbildning för att nå den kvalité och kompetens en militär bör ha rådande de 

storpolitiska omständigheter Europa befinner sig i. Skribenten lyfter Gyllenkroks 

förslag om kompletterande vapenövningar som något positivt då brister i Sveriges 

försvar inte kan tolereras.  

 

Visserligen har vårt land hittills förskonats från den hårda stormen, även 

om molnen stundom varit hotande. Men ingen vet, hur länge det kan 

dröja, tills den bryter lös. Det måste vara en trängande plikt att i lugna 

tider bereda sig att möta ovädret – från vilket håll det än må komma.28 

 

I sin text sluter sig skribenten till den säkerhetspolitiska linjen. Detta genom att hen 

backar upp överste Gyllenkroks kompletteringsförslag och manar på behovet av ett 

starkt och kompetent försvar. Sverige måste tänka långsiktigt och inte fastna i nuet, 

ingen vet vad som komma skall och då är det dumdristigt att inte förbereda sitt 

försvar. 

 

Några månader senare, den 18e februari 1939 gestaltas expansionslinjen i en 

osignerad ledare under rubriken ”Hemlighetsmakeri”, där skribenten kritiserar den 

socialdemokratiska regeringen för att vara för slapphänta och veka mot Finland i 

Ålandsfrågan.  

 

Att låta purfinnarna få fria händer på Åland är detsamma som att vända 

kniven mot vår egen rygg och därmed svika vårt eget svenska blod.29 

 

Skribenten menar att Åland genom hela Sveriges historia varit av stor signifikans och 

att det vore ett svek mot Sverige och mot de svenskar bosatta på Åland, att inte 

markera för deras och Ålands politiska betydelse. Skribenten menar vidare att 

Sveriges regering måste stå upp för landet och markera mot Finland, något som 

stämmer överens med expansionslinjens hävdelseagenda.  

 

																																																								
28	Halland 16 nov -38, Lugna tider och hårda.	
29	Halland 18 februari -39, Hemlighetsmakeri.	
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Den 9e juni samma år lyfts på nytt medlemskapsfrågan i NF i en osignerad ledare 

under rubriken ”I stöpesleven”. På nytt läggs även påståendet om hur småstaterna blir 

utnyttjade av stormakterna och deras politiska intressen fram.  

 

Vi har förut ställt oss en smula tveksamma till de från vissa håll 

framkomna kraven på att Sverige helt borde lämna Nationernas förbund. 

Men denna tvekan är nu på väg att försvinna.30 

 

Skribenten menar i sin text att risken för att Sverige ska dras in i stormakternas 

agenda är överhängande och att det i sin tur skulle kunna tolkas som favoriserande 

och riskera Sveriges neutralitetspolitik. Skribenten lyfter även att stormakterna i det 

här fallet västmakterna, med extra tryck på Frankrike, har handlat fel och därmed kan 

den moraliska aspekten och den moraliska linjen skönjas. Det går dock även att 

argumentera för att det snarare är isolationslinjen framför den moraliska som 

skribenten sluter sig till, då hen lyfter frågan om huruvida Sverige ändå inte ska träda 

ut ur NF. Skribenten menar att riskerna är stora, något som styrker isolationslinjen, så 

även ett utträde som i praktiken skulle betyda att Sverige avgränsar sig. 

 

Den 19e juli 1939 under rubriken ”Kring en konferens” ställer en osignerad ledare 

vapenvägrare till svars och ifrågasätter hur, eller kanske snarare om, de 

vapenvägrande tänker i kontext till det storpolitiska läget i Europa. Skribenten 

hänvisar i sin text till en konferens där ett sjuttiotal nordiska representanter från 

Världsfredsmissionen och de nordiska lokalavdelningarna av Krigsvägrarnas 

international har träffats på Wendelsbergs folkhögskola.  

 

… ännu en gång skulle bli i tillfälle att samlas till en konferens på 

Wendelsberg för att diskutera tillhörande ting. Då kanske de utan vidare 

stoppades in i andra uniformer än vår svenska fältgrå.31 

 

Ledaren menar, i syrlig ton, att de så kallade vapenvägrarna är idealister och 

verklighetsfrånvända i sina åsikter. ”Utan försvar skulle kanske vår uråldriga svenska 

																																																								
30	Halland 9 juni -39, I stöpesleven.	
31	Halland 19 juli -39, Kring en konferens.	
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frihet icke bli så långvarig.”32 Skribenten menar alltså att Sverige behöver ett försvar 

för att behålla den svenska friheten, något som skulle kunna klassas som 

isolationslinjen där det svenska ska avgränsas och bevaras, även risktänket som 

präglar isolationslinjen syns i ovan citat där ledaren höjer ett varningens finger, både 

för risken i att Sverige ska mista sin självbestämmanderätt, men också för att det i 

slutändan kan innebära att Sverige tvingas in i andra staters uniformer och därmed 

politiska ärenden. Det går dock också att inkludera den säkerhetspolitiska linjen då 

hela diskussionen grundar sig i utgångspunkten att Sverige behöver ett gott försvar. 

 

8.3. Hallands Folkblad 
 
Tablå 3: 
	
HF 5/2-38 19/3-

38 

16/7-

38 

8/11-

38 

10/12-

38 

6/3-39 9/3-39 

Säkerhetspolitiska        

Självständiga X       

Isolation   X X X X  

Expansion   X     

Moraliska  X   X X X 

	
	
Den 5e februari 1938 diskuterar V. Spg. hädanefter refererad till som Spg., under 

rubriken ”Ej större våld än nöden kräver” i det återkommande inslaget 

”Utrikespolitiska brev”, sanktionsparagrafen i NF, irritationen och missnöjet kring 

förbundet och den alltmer vanliga åsikten att Sverige bör lämna NF. Spg. manar till 

lugn och ber dem som propagerar för ett svenskt utträde att sätta sig ned i båten. 

 

Det är inte bara att slå näven i bordet och förklara att om man inte får som 

man vill och det tvärt, så tar man sin hatt och går. Det är inte på det sättet 

man bevarar en institution, som kräver samverkan mellan närmare ett 

																																																								
32	Halland 19 juli -39, Kring en konferens.		
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sextiotal medlemsstater, och räddar åt mänskligheten en tillgång, som med 

alla sina brister är den värdefullaste i sitt slag den har och någonsin haft.33 

 

I sin text lyfter Spg. NF som någonting viktigt och som något som är värt att kämpa 

för. Spg. menar att även om NF förvisso inte är helt och hållet välfungerande, så är 

det likväl en tillgång och inget man ska ge upp i en handvändning. Spg. sluter sig 

därmed till den självständiga linjen som förespråkar samarbete mellan staterna. 

 

Den 19e mars lägger en osignerad ledare i det återkommande inslaget ”Dagens fråga” 

under rubriken ”Det bästa skyddet”, nazismen och fascismen under lupp. Skribenten 

talar om de båda ideologierna som ett allvarligt hot mot freden, ordningen och de 

självständiga staternas frihet. Skribenten menar att nazityskland har gjort vissa försök 

till att bilda opinion i Sverige, men att de hittills misslyckats. ”Vi må livligt hoppas, 

att den tyska nazistpropagandans dirigenter skola misslyckas lika grundligt i 

framtiden.”34 Här går det att skönja den moraliska linjen i skribentens tydliga ställning 

mot nazismen.  

 

Skribenten varnar vidare för vad som kan hända med Sverige om nazismen får grepp 

om den svenska politiken. Hen menar att det skulle vara slutet på Sveriges 

självständighet och att landet skulle riskera att bli marionettdocka för ett annat lands 

politiska agenda. Skribenten lyfter vidare att försvaret är viktigt, och menar då 

framförallt det inre försvaret, det vill säga politiken, framför det yttre rent militära, 

även om ett starkt försvar också är begärligt. Moraliska linjen kan på nytt ses då 

ledaren proklamerar: ”Massorna måste få ännu klarare begrepp om vilken förbannelse 

det är som nu hotar att breda ut sig över vår världsdel.”35 

 

Den 16e juli under rubriken ”Tysk närgångenhet” i segmentet dagens fråga, kritiserar 

en osignerad ledare det svenska försvaret, med emfas på sjömilitären, för att inte ha 

reagerat mer kraftfullt på tyska intrång i svenskt vatten och luftrum. Skribenten menar 

att sannolikheten för att Tysklands anledning att stanna till vid svenska vatten, de 

hade enligt utsago drabbats av sjö- och maskinskada, är låg och att det snarare var en 

																																																								
33	Hallands Folkblad 5 februari -38, Ej större våld än nöden kräver.	
34	Hallands Folkblad 19 mars -38, Det bästa skyddet.	
35	Hallands Folkblad 19 mars -38, Det bästa skyddet.	
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täckmantel för att sondera terrängen inför ett eventuellt kommande tillslag. Skribenten 

menar att det är uppenbart att sjökommandot inte vill störa tyskarna och att något 

sådant inte är tillrådligt. ”Att tyskarna utgöra den enda fara som hota vår suveränitet 

och inre frihet kan man inte ett ögonblick fatta. Och dock är det så.”36 

 

Skribenten lyfter i sin kritik vidare hur svenska sjömilitären är synnerligen ivriga med 

att alarmera då Ryssland närmar sig svenska landsgränser och finner detta vara 

orimligt. Hen sluter sig till att Sverige förvisso har en historisk fiende i Ryssland, men 

att det nu är nya tider. Markeringar måste ske även mot Tyskland. Något annat vore 

dumdristigt! Här går det att skönja isolationslinjen med sitt risktänkande. Skribenten 

menar att det är en risk för Sverige att inte markera mot Tyskland, och att låta dem 

agera på eget bevåg utan reprimander kan komma att bli farligt. I rädslan för att inte 

agera och därmed riskera att uppröra den tyska staten, har man istället riskerat att 

tyskarna kan komma att räkna med att man kan behandla Sverige hur som helst. Det 

sistnämnda skulle, med lite god vilja, kunna klämmas in i expansionslinjen. 

Skribenten menar att en markering måste göras, något som kan likställas med att 

hävda sig och därmed sällar sig till expansionslinjen.  

 

Den 8e november 1938 i segmentet dagens fråga, kritiserar en osignerad ledare de 

militärupprustningssugna, eller kanske snarare de som inte ser någon hejd på 

upprustningen i landet, under rubriken ”Militärisk högkonjunktur?” Skribenten menar 

att det verkar som om Sverige i dessa militärhungrigas åsikt inte hade något annat att 

göra än att rusta sig för krig. Skribenten ställer sig frågorna – vem ska betala? Och 

vad ska stå åt sidan? 

 

Där samlades fyra stormakter och avgjorde utan vidare en mindre nations 

öde. Man skar bort stora remsor av dess territorium och serverade dem på 

en silverbricka till militärt mäktiga grannstater, som gjort anspråk på dessa 

landremsor. Det styckade landet var två och en halv gång så stort som vårt 

till sin folkmängd. Det var militärt sett starkt rustat efter sina ekonomiska 

möjligheter. Dess armé och upprustning var av högsta och dyraste klass.37 

 
																																																								
36	Hallands Folkblad 16 juli -38, Tysk närgångenhet.	
37	Hallands Folkblad 8 november -38, Militärisk högkonjunktur?	
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Skribenten menar alltså att Sverige bör se upp med upprustningen om risken ändå är 

sådan att den är förgäves. Om Tjeckoslovakien, ett militärt överlägset land i 

jämförelse med Sverige, blir uppdelat mellan stormakter utan att kunna bjuda till 

motstånd, varför ska då Sverige bry sig om att rusta upp utan måttfullhet och 

eftertanke, och på det sättet riskera att utarma en budget som behöver täcka upp andra 

ställen i landet? Även här är riskerna framträdande. Skribenten visar på oförnuftet i att 

blint tro att ett starkt försvar ska lösa eventuella konflikter Sverige kan komma att 

ställas inför och sluter sig till att riskerna och nackdelarna med upprustningen kan 

överstiga fördelarna. Därmed kan ledaren sluta sig till isolationslinjen. 

 

Den 10e december 1938 i segmentet dagens fråga, under rubriken ”Tysk lära och 

tyskt leverne”, är en osignerad ledare på krigsstigen. Skribenten lyfter det hycklande i 

att Tyskland kritiserat utlandspress för att lägga sig i deras inhemska politik, men att 

de sedan inte har några problem med att lägga fram förslag och rekommendationer 

kring hur andra stater ska föra sin. Signaturen menar att Tyskland utövar 

påtryckningar på utländsk press och vad de får och inte får skriva, något som 

skribenten anser vara ett hot mot staters självständighet och den fria världen. 

Skribenten hänvisar till utrikesminister Sandlers uttalande om att företag blivit 

uppmanade att ”arifiera” sina anställda och sålla bort dem som kan anses opassande. 

 

Det är om något att blanda sig i ett annat lands inre angelägenheter och det 

på ett mycket upprörande sätt. En framgång för dessa strävanden voro ju 

detsamma som att sätta svenska lagar ur funktion och överföra 

judeförföljelserna till svenskt område.38 

 

Skribenten menar alltså att Sverige och andra stater riskerar att förlora sin 

självbestämmanderätt om inte markeringar mot Tyskland görs, och att det är en kort 

väg att gå från självständighet till fullt bifallande marionett, när gränser och moral väl 

börjat ruckas på. Här kan således den moraliska linjen skymtas då skribenten tar klart 

avstånd från nazismen och vad den står för och skulle innebära för det svenska 

samhället, men även isolationslinjen då riskerna i sådant agerande värderas högt.  

 

																																																								
38	Hallands Folkblad 10 december -38, Tysk lära och tyskt leverne.	
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Några månader senare är frågan om hur Tyskland reagerar på utländsk press på nytt 

uppe på tapeten. Den 6e mars under dagens fråga och rubriken ”Kring en protest och 

en tidning”, hänvisar en osignerad ledare till en framlagd protest gjort av en tysk 

minister som nyligen befunnit sig i Stockholm. Protesten gällde en artikel i 

Socialdemokraten skriven av en doktor Silfverskiöld där denne ska ha citerat och 

refererat uttalanden Göring gjort. ”… yttranden, som andas allt annat än humanitet.”39 

Artikeln av Silfverskiöld och protesten från den tyske ministern har väckt gensvar hos 

andra tidningar som varnar för att stöta sig med tyskarna, däribland tidningen 

Sydsvenska Dagbladet, något som i sin tur får Hallands Folkblads skribent att ilskna 

till. 

 

Det är sannerligen en allt annat än uppbygglig syn att se denna 

Sydsvenska, som aldrig velat visa någon hänsyn, då den gett sig ut på 

krigsstigen mot Sovjetryssland, nu formligen rulla sig i underdånighet för 

den nazistiska diktaturen, som är en trogen kopia av den ryska, och buga 

sig djupt för det tredje rikets herrar, som äro samma andas barn, som de 

ryska makthavarna.40 

 

Skribenten menar att Sydsvenskan fjäskar för Tyskland och kontrar Sydsvenskans 

försiktighetsåtgärder och riskkalkyl med att lyfta fram hur redan nämnda tidning 

kritiserat Sovjetryssland vid flertalet tillfällen, utan liknande eftertanke och 

försiktighet. Skribenten menar att om Sverige och den svenska pressen ska kunna 

fortsätta vara obunden och neutral så kan inte Sverige endast framföra kritik och ställa 

sig frågande inför endast en stormakts agerande, utan måste kunna kritisera båda 

sidor. På detta vis anser jag att skribenten till viss del sluter sig till den moraliska 

linjen då denne lyfter fram tveksamma uttalanden som gjorts av Tysklands innersta 

cirkel, men det går också att på nytt lyfta isolationslinjen som förespråkar sann 

neutralitet. Som skribenten själv är inne på – hur kan sann neutralitet uppnås om inte 

kritik framförs åt båda håll? Förvisso förespråkar isolationslinjen även att Sverige 

skulle hålla sig strikt utanför utrikespolitiska engagemang, något som går att ställa sig 

tveksam till om de gör då kritik framförs.  

 
																																																								
39	Hallands Folkblad 6 mars -39, Kring en protest och en tidning.	
40	Hallands Folkblad 6 mars -39, Kring en protest och en tidning.	
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Några dagar senare berörs på nytt samma ämne. Den 9e mars ställer sig Spg. frågan 

vad neutralitet innebär i det frekvent återkommande segmentet utrikespolitiska brev, 

detta under rubriken ”Den dygdiga flatheten”. Spg. inleder med att säga att det är lätt 

att tala om att pressen i ett neutralt land ska hålla sig neutral, men desto svårare att 

förklara vad denna neutralitet innebär.  

 

Angår det oss eller angår det oss icke om den ena småstaten efter den 

andra uppslukas av en stormakt eller lägges som lydland under dess häl? 

Angår det oss eller angår det oss icke, om den ena stormaktsgruppen offrar 

stat efter stat åt den andra för att själv tillsvidare lämnas i fred? Angår det 

oss eller angår det oss icke, om en stormakt i vår omedelbara närhet 

upphäver sig till oinskränkt härskare över sin omgivning? Hotar det icke 

både vår självständighet och de ”mänskliga värden” vi sätta pris på?41 

 

Spg. menar att även om opinionen är sådan att det rör oss, så råder det en diskurs 

kring att det så länge vi inte kan råda över det är det bäst att vi ”… stoppa vår pipa i 

säcken.”42 Spg. menar vidare att det må vara så att Sverige som stat utropat sig 

neutrala och därmed placerat sig utanför de storpolitiska skeendena, men att det är 

svårt att tänka sig att det skulle innebära att Sverige som folk, och inte som nation, 

inte har rätt att uttrycka sig om vad som sker.  

 

Spg. lyfter att rädslan över att agitera Tyskland är uppkonstruerad. ”Ingen press kunde 

väl uppträda mera försynt och måttfullt än den tjeckoslovakiska mot Tyskland. Men 

vad hjälpte det!”43 Med detta menar alltså Spg. att det inte spelar någon större roll vad 

pressen i respektive land säger. Har Tyskland beslutat sig för att gå in i ett land, så är 

det knappast på grund av vad pressen har eller inte har sagt. Den moraliska linjen och 

dess antinazistiska spår går att se i den avslutande delen av texten då Spg. pekar på att 

den verkliga rädslan och faran ligger i den nazistiska ideologin som för närvarande 

håller på att äta sig in i Sverige och utövar påtryckningar mot vissa grupper av 

befolkningen, en påtryckning och influens som i sin tur ökar av att pressen intalas att 

akta sig för att tala klarspråk, så även om Tyskland.  

																																																								
41	Hallands Folkblad 9 mars -39, Den dygdiga flatheten.	
42	Hallands Folkblad 9 mars -39, Den dygdiga flatheten. 
43	Hallands Folkblad 9 mars -39, Den dygdiga flatheten.	
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9. Resultat 
 
Tablå 4: 
	
Sammanställning: HP Halland HF 

Säkerhetspolitiska 2 4 0 

Självständiga 3 0 1 

Isolation 4 4 4 

Expansion 0 1 1 

Moraliska 1 1 4 

	
I denna uppsats har tre tidningars ledarsidor undersökts i jakt på ställningstagande 

som går att klassificera utefter Åmarks sex linjer. Sju ledare användes från respektive 

tidning och sträckte sig över perioden januari -38 till juli -39, och i dessa sammanlagt 

tjugoen ledare gick det att se fem av sex linjer – säkerhetspolitiska, självständiga, 

isolations-, expansions- och moraliska linjen. Ovan syns tabell över vilka linjer som 

syntes i vilken tidning. 

 

Undersökningen visar att i Hallandsposten var isolationslinjen den mest frekvent 

återkommande, följt av den självständiga. Utav de fem linjerna som hittades förekom 

inte expansionslinjen i Hallandsposten alls. I Halland var det däremot den 

säkerhetspolitiska och isolationslinjen som förekom flest gånger, och den 

självständiga som uteblev. Slutligen i Hallands Folkblad visade det sig vara 

isolationslinjen och den moraliska linjen som figurerade flest gånger och den 

säkerhetspolitiska minst.  

 

10. Diskussion 
Åmark lyfter hur det var vanligt för tidningar tillhörande ett särskilt parti, alternativt 

politikblock, att sälla sig till en viss linje. I denna uppsats har tidningarna tillhört 

politikblocken höger, socialdemokratisk och frisinnad, det vill säga liberal. Enligt 

Åmark sällade sig i hans undersökning majoriteten av högertidningarna till den 
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säkerhetspolitiska linjen, självständighetslinjen var överhängande socialdemokratisk, 

medan de liberala tidningarna allt som oftast vandrade längs den morala och 

isolationslinjen, med vissa undantag som anslöt sig till den självständiga.44  

 

Detta är något jag till viss del även märkt i min undersökning där Hallandsposten, den 

liberala tidningen, anslöt sig med majoritet till isolationslinjen och den konservativa 

Halland till den säkerhetspolitiska. Den socialdemokratiska tidningen Hallands 

Folkblad, som enligt Åmarks tes borde slutit sig med majoritet till den självständiga, 

avvek dock och anslöt istället till isolationslinjen och den moraliska linjen. Här ska 

dock tilläggas att även om Halland förvisso i månt och mycket valde den 

säkerhetspolitiska vägen, så tangerade även där isolationslinjen det högsta resultatet. 

Överlag var isolationslinjen frekvent förekommande i min undersökning, något som 

troligtvis beror på att jag i regel utgick från den som den risktänkande linjen och att 

ledarskribenterna i sina inlägg frekvent lyfte risker med olika tillvägagångssätt.  

 

Åmark hämtade i sin avhandling material ur debattinlägg där frågorna om NF, det 

nordiska samarbetet och Åland var frekvent återkommande. Dessa frågor återkom 

även i de ledartexter jag använt mig av. Det intressanta blir här hur de olika 

tidningarna i och med deras politiska tillhörighet reagerar på respektive fråga. 

Medlemskapet i Nationernas Förbund är något som alla tidningar tar upp, men det är 

endast Halland, den konservativa högertidningen som propagerar för ett eventuellt 

utträde. Både Hallandsposten och Hallands Folkblad framställer förvisso 

medlemskapet som problematiskt, där frågan om huruvida medlemskapet verkligen 

kan anses som en neutral position, alternativt huruvida stormakterna i förbundet, det 

vill säga Frankrike och Storbritannien, utnyttjar de mindre staterna, men ingen av 

dessa skribenter råder till eller förespråkar ett utträde, snarare vägs nack- och fördelar 

mot varandra där fördelarna och därmed fortsatt medlemskap väger tyngre.  

 

I frågan om det nordiska samarbetet är det endast Hallandsposten som klart och 

tydligt går ut med åsikten att Norden bör fungera som en enad front och förespråkar 

nordiskt samarbete. Att denna åsikt inte förespråkas av Halland är föga förvånande då 

tidningen vid flertalet tillfällen lyfte frågan om utträde ur NF och då troligtvis heller 

																																																								
44	Åmark, K. Makt eller moral, (1973) s.151-153.	
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inte var benägna att etablera sig som vänner av samarbete överhuvudtaget. Desto mer 

överraskande är det dock att inte Hallands Folkblad, den socialdemokratiska 

tidningen förde den frågan med större intresse. Detta utesluter ju dock inte att 

tidningen förespråkade nordiskt samarbete, endast att jag inte kunde hitta något där 

detta ställningstagande klart och tydligt förespråkades. Kanske var det så att tidningen 

visst förespråkade samarbete mellan de nordiska staterna, men att det i sig var en 

självklarhet och därför inte behövde nämnas. 

 

Även Ålandsfrågan, som Åmark nämner som en frekvent dryftad fråga, förekom som 

ett ämne för debatt i två tidningar, och även här förekommer skillnader mellan de 

båda skribenterna som för frågan. Både Hallandsposten och Halland framställer 

Åland som ett område med historisk signifikans för Sverige, men där Hallandsposten 

manar till samarbete Sverige och Finland emellan så menar Halland att Sverige bör 

hävda sig mot Finland. Här kan vi på nytt se hur Halland sluter sig till de mer 

drastiska och markerande åtgärderna snarare än de diplomatiska. Detta är något som 

är återkommande för ledarskribenterna i Halland, något som jag sluter mig till beror 

på att Halland som högertidning är i opposition då Sverige under den här tiden har en 

socialdemokratisk regering. Att då propagera för förändring, och även mer drastisk 

sådan hör snarare till vanligheterna framför att låta saker och ting bero. 

 

Utöver dessa tre frågor var det framförallt två andra som var frekvent återkommande i 

min undersökning. Dels den militära beredskapen i Sverige, men också Tyskland, 

nazismen och dess påverkan och inverkan på Sverige, dess folk och framförallt press. 

I frågan om militär beredskap och om huruvida Sverige bör fokusera på upprustning 

eller inte var Halland klart positiv till en ökning inom detta område. I de sju ledare jag 

plockade från tidningen förekom den frågan i fyra, och i alla dem menade Halland att 

Sverige borde fokusera på en större militär beredskap. Även detta är något som 

stämmer överens med Halland som opinionsbildare då den socialdemokratiska 

regeringen sedan första världskrigets slut 1918 hade börjat avveckla och minska 

försvarsbudgeten.  

 

Angående Tyskland och dess eventuella inflytande på Sverige är det endast 

Hallandsposten och Hallands Folkblad som klart och tydligt lyfter deras 

påtryckningar och ideologi som problematisk och oroväckande. Hallandsposten lyfter 
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frågan vid två tillfällen, medan Hallands Folkblad återkommer till ämnet vid fem. I 

båda fallen för Hallandsposten handlar det om att Tyskland försöker nästla in sin 

propaganda i svenska företag alternativt svensk press, något som skribenten anser 

vara förkastligt. Detta är något som återkommer även i Hallands Folkblad, men här är 

det även intressant att notera att en av ledarsidorna tar upp frågan som Funcke lyfter i 

sin bok, det vill säga den där tidningar runt om i landet går ut med en dementi kring 

huruvida pressen kan bidra till ett eventuellt krigsutbrott. Detta är särskilt intressant i 

det här fallet då Hallands Folkblad är en socialdemokratisk tidning och därmed 

motsätter sig sin politiktillhörighets påstående.  

 

Det finns ytterligare en aspekt som bör lyftas, nämligen den där skribenterna tar upp 

samma händelse i sin text. Ett exempel på det är då både Hallandsposten och Halland 

hänvisar till en remissdebatt som inträffar i mitten av januari 1938, men väljer att lyfta 

olika ämnen som berörts i debatten. Hallandsposten sluter sig till den självständiga 

linjen då skribenten väljer att fokusera på det nordiska samarbetet och vikten i det, 

medan Halland sluter sig till den säkerhetspolitiska i sin kritik av regeringens budget 

som enligt skribenten innehåller för lite pengar ägnade åt militären.  

 

Slutligen har jag precis som Åmark utgått från att alla tidningar förespråkar att 

Sverige för en neutralitetspolitik, något som har bevisat sig stämma då alla tre 

tidningar har förespråkat att Sverige intar positionen som en neutral stat. Det som 

däremot skilt tidningarna åt är åsikterna kring hur detta bäst uppnås.  

 

11. Slutsats 
Jag har i den här uppsatsen undersökt hur den offentliga halländska debatten kring 

svensk utrikes- och försvarspolitik såg ut under åren 1938-39 och kategoriserat 

debattinläggen utefter Klas Åmarks linjegrupperingar. I min undersökning har jag 

kommit fram till att av de tre tidningar jag undersökte så anslöt sig en i majoritet till 

den säkerhetspolitiska linjen och de två andra till isolationslinjen. Det bör dock 

tilläggas att undersökningen på inget vis är heltäckande för den offentliga halländska 

debatten då den endast bestått utav tre tidningar.  
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I undersökningen framgick att den mest aggressiva av de tre tidningarna var Halland, 

den högerinriktade och konservativa tidningen, där aggressiviteten bestod till största 

del av den återkommande kritiken tidningen förde fram gentemot den 

socialdemokratiska regeringen, och där åtgärderna tidningen rekommenderade var de 

som mest drastiskt skilde sig från den rådande regeringens agenda. Hallandsposten 

blev den tidningen som flest gånger förespråkade samarbete, både med de andra 

nordiska staterna, men också i NF-frågan. Hallandsposten kännetecknades även av att 

inkludera flest olika åsikter och frågor i sina ledarsidor. Slutligen var Hallands 

Folkblad, den socialdemokratiska tidningen, den tidning som förespråkade stört 

försiktighet, något som även det kan tolkas som solidaritet med sitt parti 

socialdemokraterna och dess politik. 

 

Min slutsats med den här undersökningen blir således att den stora faktorn i hur 

tidningarna valde att tackla en fråga, eller vad de såg som problematiskt, grundar sig i 

den politiska tillhörigheten och vad det bär med sig i relation till den sittande 

regeringen.  

 

12. Historiedidaktiskt perspektiv 
I år är det 75 år sedan som världskriget tog slut. Något som då var vardag är nu 

avlägset och det är svårt för någon som inte levde under tiden det pågick, att på riktigt 

greppa vad kriget bar med sig och hur det påverkade samhället. Historian är dock 

ständigt närvarande och ett kontinuum. Den har skapat förutsättningar för nutiden och 

nutiden skapar vidare förutsättningar för framtiden. Det vill säga att vi genom 

historien kan lära oss vart vi är på väg och beroende på vad vi tycker om målet, kan 

fortsätta på den utstakade vägen eller slå in på en ny. Detta fenomen brukar i folkmun 

kallas för historiemedvetande, och är en uppfattning om hur då- nu- och framtid är 

relaterade till varandra. Varje människa har ett individuellt historiemedvetande. Ett 

sätt att vända sig till, reflektera över och interagera historien i bildandet av vår 

identitet, vårt vetande och våra handlingar.45 

 

																																																								
45	Karlsson, K-G. & Zander, U. Historien är nu, (2009) s.48.	
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Louise Berglund och Agneta Ney tar i sin bok Historikerns hantverk – om 

historieskrivning, teori och metod upp ämnet historia i skolan och menar att 

historiedidaktiken oftast utgår från frågorna vad, varför och hur. Vad ska 

undervisningen ta upp och syfta till? Hur ska vi gå tillväga för att undervisa i eller 

studera i detta? Varför studerar vi just detta?46  

 

Jag anser att då frågan om Sveriges positionering i andra världskriget lyfts så är det 

många som vet att Sverige ställde sig på den neutrala sidan, men att detta också är 

majoriteten av vad de vet. Anledningen till varför har gått från att vara komplex i sin 

natur, till att i stort endast handla om huruvida Sveriges positionering var rätt eller fel. 

Därför anser jag att det hade varit intressant att i sin undervisning om andra 

världskriget utgå från Sverige som bas, för att sedan applicera omvärldens lager 

allteftersom. På det sättet blir svaret på vad undervisningen ska ta upp andra 

världskriget med tyngd på Sverige i kriget, för att sedan successivt mynna ut i ett 

världsperspektiv, där det bakomliggande syftet grundar sig i att få en bredare kunskap 

om varför Sverige positionerade sig som de gjorde. Jag utgår från att då undervisning 

om andra världskriget ska ske så har eleverna redan koll på att världen redan sett och 

deltagit i ett första världskrig. Hur vi ska gå tillväga för att undervisa i eller studera 

vad-frågan blir därför att etablera Sverige i världen. Hur ser Sverige ut under 

mellankrigsåren? Vilka ekonomiska förutsättningar finns? Vilka sitter i regering? Hur 

ser Sveriges relationer ut med omvärlden? Vilka hot finns? Här skulle källmaterialet 

som använts i den här uppsatsen med fördel kunna användas för att få en djupare 

förståelse för vilka ämnen som debatterades i svensk press. 

 

Slutligen landar vi i frågan om varför detta ska studeras. Det är av min mening att för 

att förstå historien så måste man sätta den i kontext till sin egen. För att förstå 

helheten måste man först dela upp den i mindre bitar för att därefter kunna lägga det 

större pusslet, och även om Sveriges del i andra världskriget må vara liten, så hade 

den ändå en plats i pusslet. Min förhoppning är att detta undervisningssätt kan komma 

att bidra till elevernas historiemedvetande och en ökad förståelse om att Sverige då 

bidragit till Sverige idag, och att Sverige nu ligger till grund för Sverige i framtiden. 

  

																																																								
46	Berglund, L. & Ney, A. Historikerns hantverk, (2009) s.179-184.	
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