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1. Inledning och syfte 

När tidningen Hallandsposten år 2000 firade sitt 150-årsjubileum, passade redaktionen på att ge ut 
en jubileumsbok med namnet ”Tidning i tre sekler 1850–2000”. Boken inleds med en artikel kring 
Johan Svipdag, verksam som huvudredaktör för HP från sommaren år 1936 och fram till 
pensioneringen i mitten av 1960-talet (Andréasson (red.) 2000, s12–13). Svipdag anses ha varit en 
betydande ledare för tidningens riktning och journalistiska dygder som frispråkighet, framsynthet 
och ett eget ställningstagande.  Efter Svipdags bortgång i början av juli 1981 – nästan exakt 45 år 
efter det att han tog över ledningen för HP – beskriver kollegan Rune Gunnarsson i en dödsruna 
Svipdags visionära och engagerade personlighet: ”Det Johan Svipdag under de många åren skrev i 
Hallandsposten präglas av humanism och frisinne […] Han ställde alltid upp för den ’lilla människan’  
och på hennes problem antingen det var i artiklar eller i signaturen ’Ögats’ mer personligt hållna 
funderingar.” Vidare framhåller skribenten Svipdags stora intresse för utrikespolitik, samt ett mycket 
ambivalent förhållande till Svenska Kyrkan (ur Hallandsposten den 25 juli 1981). 

Född i Bottna församling i Bohuslän, var Svipdag uppvuxen med schartauanismen och väl bekant med 
de konservativa värderingar som denna gammalkyrklighet representerade. Han kritiserade också 
representanter för kyrkan i många av sina texter. Gunnarsson betonar i sin dödsruna att det var just 
den gammalkyrkliga stelbentheten som retade upp Svipdag, som annars för övrigt kände både sin 
bibel och sin psalmbok mycket väl: ”Någon hedning var han inte, däremot kanske en fritänkare i 
detta ords allra bästa betydelse. I mångt och mycket har Johan Svipdag på sistone fått rätt i sin kritik 
av kyrkan och somligt hennes prästerskap. Kyrkan börjar på sina håll själv inse det.” (ibid.) 

Ett annat exempel på Svipdags frispråkighet och framsynthet märks i rubriksättningen på framsidan 
från Hallandsposten, den 23 juni 1937. Med stora svarta bokstäver konstaterar tidningen att ”Dåren 
Hitler söker orsak till ett världskrig.”. Händelsen tas upp av Andréasson (2000, s12) som ett 
minnesvärt ögonblick i Hallandspostens då 150-åriga historia. Att kalla den tyske diktatorn en dåre, 
lär knappast ha varit politiskt korrekt – och antyder också ett tydligt ställningstagande i dåtidens 
schism mellan demokrati och diktatur. 

Det är också i just den rubriksättningen som denna studie vill ta sin utgångspunkt. Som vi ska se lite 
längre fram, var det verkligen inte helt givet att den svenska pressen hade möjligheter till att ta en 
tydlig ställning gentemot de stormakter (inte minst diktaturerna), som dikterade villkoren för 
händelseutvecklingen inför och under det andra världskriget. Det var därmed heller inte något 
oproblematiskt att göra gällande en så tydlig markering mot den tyske diktatorn.  

Det var inte bara den tyska nazismen som Svipdag vände sig mot. I detta arbete ska vi också se 
exempel på hur han kritiserade naziststyret i Norge under Quislings ledning, samt hur han uttryckte 
vämjelse mot de nazistyttringar som fanns i Sverige. Så öppen var han i sin kritik, att han blev öppet 
hotad av en halländsk nazistledare som sa till Svipdag: ”Kom ihåg att du står överst på listan” (samtal 
med Carl Junback 2012-02-13). Här kan vi alltså se att det, förutom påtryckningar från tyska 
legationen (se kommande kapitel) till och med kunde förekomma öppna hot mot enskilda publicister. 

Syftet med studien är således att kartlägga opinionsyttranden från Hallandsposten, från den tidpunkt 
som Johan Svipdag tillträdde som huvudredaktör under sommaren 1936 och fram genom 
krigsutvecklingen – till och med Hitlers självmord i slutet av april 1945. Frågeställningen kan 
formuleras enligt följande: 
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– Vilka ställningstaganden kan uttolkas i Hallandspostens opinionsmaterial gentemot a) Tyskland 
som stat och b) nazismen som ideologi; under åren före och under det andra världskriget? 

Undersökningsmaterialet utgörs i första hand av ledare från Hallandsposten, samt krönikor som bär 
Johan Svipdags signatur ”Ögat”. Utöver det har även rubriksättning och nyhetsurval studerats 
(överskådligt), i syfte att få en uppfattning om tidningens fokus i nyhetsvärderingen i olika skeden 
under krigsutvecklingen. Materialet finns fysiskt tillgängligt som mikrofilm i Halmstads Stadsbibliotek. 
Ur detta mikrofilmade material har för studiens syfte genomlästs Hallandspostens samtliga nummer 
från perioderna: 

• 1 juli – 31 december 1936 
• 1 juli – 31 december 1937 
• 1 mars – 30 april, samt 1 september – 31 december 1938 
• 1 mars – 30 april, samt 1 juli – 31 december 1939 
• 1 april – 30 september 1940 
• 1 juni – 30 september, samt december 1941 
• 1 januari – 31 mars, samt 1 september – 30 november 1942 
• 1 januari – 31 mars 1943, 1 juli – 31 augusti, samt 1 november – 31 december 1943 
• 1 januari – 29 februari, samt juni 1944 
• 1 maj – 30 juni 1945 

Månaderna har valts efter krigsutvecklingen i stora drag, så att studien försöker att fokusera i första 
hand på månader som varit händelserika i termer av hur de olika konflikter som tillsammans utgjorde 
andra världskriget utvecklade sig – och där Tyskland spelade en framträdande roll. Fokus har vidare 
legat på att försöka hitta texter som tar en klar och tydlig ställning mot Nazityskland eller nazismen i 
stort. Dessa två urvalssätt tillsammans, utgör således en avgränsning av studien. I analysen av 
materialet kommer huvudfokus att ligga på att studera innehållet i de utvalda texter som hittats 
under ovanstående perioder. Utöver det söker analysen också svara på hur kontinuiteten i publicerat 
material varierar, alltså en bedömning av hur ofta förekommande sådant textmaterial som är 
intressant för studien är under olika perioder (således en kvantifiering över tidslinjen).  

I de närmast följande kapitlen följer en litteraturgenomgång, som får sammanfatta bilden av ett 
politiskt och historiskt sammanhang för Hallandsposten, för den undersökta tidsperioden – med 
fokus på Sveriges förhållande till Tyskland, den svenska presspolitiken och slutligen nazismens 
utbredning i det politiska livet i Sverige. Efter denna litteraturgenomgång redogörs för tidigare 
forskning av hur svensk press förhöll sig till Tyskland och Naziregimen – därefter följer analysen av 
Hallandsposten och de slutsatser som kan dras utifrån det egna materialet.  
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2. Sveriges relationer till Hitlertyskland 

Förhållandet mellan det neutrala Sverige och det krigförande Nazityskland är numera väl 
dokumenterat i svensk forskning, exempelvis i och med projekt som Vetenskapsrådets 
Nazismprogram – där Klas Åmark suttit som koordinator. Andra forskare som specialiserat sig på 
ämnet nazism och Nazityskland är exempelvis Alf W. Johansson, Erik Carlsson och Heléne Lööw – den 
senare främst med fokus på nazismens utbredning i Sverige. Svensk utrikespolitik under andra 
världskriget har grundligt dokumenterats av Wilhelm M. Carlgren (1973), vars bild sedermera 
kompletterades av Alf W. Johanssons verk om statsminister Per Albin Hansson (Johansson 1984). 

En samlande utgångspunkt för forskningen, är att den svenska neutraliteten var ganska omstridd – 
både inom landet och utomlands. På den punkten verkar forskarna alltså vara ense. Men vad var det 
då som gjorde neutralitetsförklaringen så problematisk? Det är en fråga som får bilda utgångspunkt 
för detta kapitel.  

2.1. Avsiktsförklaring om neutralitet 

Sverige gjorde, tillsammans med de andra nordiska länderna, en avsiktsförklaring om neutralitet i 
maj 1938 (Johansson 1992, s 84) – sedan upprepad i en skrivelse till svenska beskickningar i april 
1939 (Carlgren 1973, s 14) och vid krigsutbrottet år 1939 (Carlsson 2006, s 17). Enligt Hadenius (2008, 
s. 71–72) var neutralitetsförklaringen inte på något vis förutbestämd eller ens given. Snarare förekom 
det, innan krigsutbrottet, diskussioner om olika möjliga allianser i syfte att hålla Norden utanför 
något av stormaktsblocken. Samtalen avsåg samverkan mellan grannländerna, om möjliga 
förhållningssätt för att hålla Norden utanför en eventuell kommande konflikt, men kom dock aldrig 
att konkretiseras. Detta ledde till att Sverige, liksom Danmark, Finland och Norge till slut stod ensamt 
– vilket resulterade i att den svenska regeringen flera gånger under kriget hade att ta ställning till 
tyska krav på eftergifter (detta utvecklas närmare i avsnitt 2.3 nedan). Det är viktigt att förstå, menar 
Hadenius, att det politiska opinionsläget i Sverige var långt ifrån enhälligt. Det fanns många ledande 
politiska personer som var rädda för hotet från öster, alltså Stalin, och som kom att se Hitler som en 
potentiell räddare undan kommunisthotet. På en politisk nivå stod det också redan från början klart 
att neutralitetsförklaringen inte handlade om något folkrättsligt ställningstagande (Sverige som en 
fristad), utan att den snarare bildade en utgångspunkt eller strategi för ett diplomatiskt 
förhandlingsläge – med syfte att undvika inblandning i ett stormaktskrig (Johansson 2006, s 170-171).  

Den svenska neutralitetsförklaringen kom att sättas på prov redan tidigt under krigsutvecklingen. 
Under finska vinterkriget, som utbröt i månadsskiftet november–december 1939, avvek Sverige 
tillfälligt från sin neutralitetspolitik och intog ställning som ”icke krigförande” (Carlsson 2006, s 44; 
Hadenius 2008, s 73; Johansson 1992, s 84; Wahlbäck 2001, s78), vilket innebar att man kunde ge 
Finland stöd genom krismaterielleveranser, krediter, frivilligförband och humanitärt bistånd (Andolf 
1992, s 295–321; Johansson 1984, s 107; Torstila 2007, s 393) och genom att uttrycka stöd för 
Finlands politik (Carlgren 1973, s 41ff, 60–67; Carlsson 2006, s 59). Samtidigt påbörjade de 
västallierade påtryckningar mot de nordiska staterna, att de senare borde överge sin 
neutralitetspolitik. I en not från början av januari 1940 lät de västallierade till och med antyda att de 
skulle kunna bli tvungna att vidta åtgärder mot malmtrafiken (som var en del i ett handelsutbyte med 
Tyskland) – men reaktionen från svensk och norsk sida blev närmast ursinnig. ”Den svenska 
kabinettsekreteraren Erik Boheman skällde mer eller mindre ut den brittiske diplomatiske 
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representanten i Stockholm och frågade om inte Storbritannien redan hade ett tillräckligt antal 
smånationers öde på sitt samvete”, skriver Johansson (2006, s 57). Efter den händelsen insåg 
britterna att det nog inte skulle löna sig att försöka använda övertalningsmedel för att förmå Sverige 
och Norge att överge sin neutrala hållning. Efter ockupationen av Norge och Danmark i april 1940, 
fick de västallierade inse att Sverige knappast skulle överge neutralitetspolitiken till fördel för väst – 
det skulle innebära en alltför stor risk för ett litet land som Sverige (Carlgren 1973, s 144–145; 
Johansson 2006, s 195). Målsättningen för västmakterna förändrades då till att i stället försöka stärka 
den svenska neutraliteten, för att förhindra eventuella eller ytterligare glidningar mot Tyskland 
(Johansson 2006, s 195). Kent Zetterberg påstår att britterna efter tyskarnas ockupation av Danmark 
och Norge, var närmast övertygade om att Sverige skulle förlora sin självständighet till Tyskland 
(Zetterberg 1992, s 15). 

Det var inte bara de västallierade som ville påverka Sveriges neutrala hållning. Johansson (2006, s 
195.) tar som exempel upp en omfattande promemoria, skriven av högerpolitikern Erik Arrhén i 
september 1940. Arrhén hade företagit en resa till Tyskland och vill ge inblickar i stämningen där, 
med särskilt fokus på Sverige. I sin PM säger han sig återge vad hans olika samtalspartners i Tyskland 
sagt – vilket han följaktligen gör, men enligt Johansson utan någon som helst kritisk inställning till vad 
tyskarna sagt. Poängen i Arrhéns PM kan sammanfattas som att Sverige borde upphöra med att se 
sin neutrala ställning gentemot Storbritannien och Tyskland som något centralt. I stället borde 
Sverige ha Finlands situation mer framför ögonen ”och inse att Finlands räddning låg i ett val mellan 
Hitler och Stalin.” (ibid., s 174; se även Johansson 1992, s 86) Vidare borde Sverige visa en mer 
vänskaplig attityd gentemot Tyskland (inte minst gällde detta den svenska pressen), för att förhindra 
att Sverige och Finland skulle lämnas åt sitt öde – här avsågs implicit Stalin. Att rädslan var lika stor 
för Stalin som för Hitler i detta tidiga skede av kriget har nämnts ovan, liksom att det fanns politiska 
representanter och myndighetspersoner som tyckte att Sverige borde välja Tyskland i ett val mellan 
Hitler och Stalin (Johansson 2006, s 175; se även Johansson 1992, s 86). Bergquist (2007, s 35–36) 
menar att den eftergiftspolitik som Sverige kom att föra gentemot Tyskland under åren 1940–1941 
sannolikt också såg ut som den gjorde för att man då trodde att Tyskland skulle gå segrande ur kriget 
– och att Sverige var mer eller mindre tvunget att anpassa sig till det förhållandet. 

2.2. Tysklands definition av neutralitet 

Alf W Johansson konstaterar att Hitler åtminstone i krigets begynnelseskede ville betrakta Sverige 
som en möjlig bundsförvant under kriget. Den tyska regimen menade att det skulle finnas kulturella 
likheter och en ”rasmässigt grundad ödesgemenskap” de båda länderna emellan (Johansson 2006, s 
217). Desto större blev besvikelsen, när nazisterna upptäckte att deras uppfattning inte delades av 
svenskarna: ”Att förvandla Sverige till en tysk vasallstat, som en rad regimer på Balkan utvecklades 
till 1940–1941, gick varken ekonomiskt, politiskt eller ideologiskt. Sverige var en hårdare nöt att 
knäcka.” (Zetterberg 1992, s 12). Kanske var det också därför som nazityskarna så ofta betonade det 
man uppfattade som en taktlöshet i den svenska pressen gentemot Hitlerregimen. Det ska också 
tilläggas att Tyskland erbjöd de nordiska länderna en icke-angreppspakt i april 1939, men att denna 
avvisades av den svenska regeringen (Carlgren 1973, s 17; Johansson 1984, s 55; se även Johansson 
2006, s 217). Wilhelm M. Carlgren konstaterar att Tyskland skärpte tonen mot Sverige under rysk-
finska vinterkriget, och den svenske diplomaten i Berlin (Arvid Richert) inrapporterade under slutet 
av november år 1939 att den tyska riksledningen betraktade Sverige som ett ovänligt sinnat land 
(1973, s 67). Om nazisterna trots allt ändå närde en föreställning om att Sverige på frivillig väg skulle 
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anpassa sig eller till och med frivilligt ansluta sig till Tyskland, grusades denna redan under krigets 
tidiga år. Ett par år efter ockupationen av Norge framträdde exempelvis i Sverige en pronorsk opinion 
som en stark motkraft mot en tyskvänlighet som trots allt förekom på sina håll i Sverige (Johansson 
2006, s 221–222) 

Eftersom det stod ganska klart att Sverige inte tänkte överge sin neutrala hållning, ändrade således 
Tyskland i likhet med de västallierade sin syn på den förda politiken. En viktig utgångspunkt i detta 
blev att Tyskland kunde se neutralitetspolitiken i exempelvis de skandinaviska länderna som en klar 
fördel, till skillnad från västmakterna. De senares uttalade motiv i kriget var ju nämligen att skydda 
småstater undan diktatur, samtidigt som västalliansen av förståeliga skäl hade ett klart intresse av att 
stoppa den svenska exporten av järnmalm, som gick till den starka tyska krigsindustrin (ibid., s 62-63) 
– en handelsförbindelse som tyskarna å sin sida var måna om att få upprätthålla under kriget 
(Carlgren 1973, s 27–28; Zetterberg 1992, s 11–12). Men för att återgå till vad Hitlerregimen nu 
gjorde, gick tyskarnas strategi ut på att definiera neutralitetspolitiken ur sin egen synvinkel – och som 
en följd av detta riktade Tyskland krav mot Sverige att iaktta ”strängaste neutralitet” (Johansson 
1984, s 146), något som den svenske statsministern Per Albin Hansson också slog fast i en 
radioutsändning den 12 april 1940 – då Tysklands ockupation av Norge hade inletts (Carlgren 1973, s 
154; Carlsson 2006, s 75; Wahlbäck 2001, s 83) . Carlgren (1973, s 150) redogör mer detaljerat för de 
tyska förväntningarna på en svensk neutralitet, vilka framställdes till utrikesminister Günther redan 
på morgonen den 9 april 1940. Förväntningarna från tysk sida var att Sverige skulle iaktta ”strängaste 
neutralitet, alla åtgärder riktade mot Tysklands besättande av Danmark och Norge, särskilt militära 
mobiliserings- och uppmarschåtgärder, måste underlåtas”. De tyska förväntningarna på en svensk 
neutralitet omfattade dock inte bara militära aspekter – redan den 10 april kontaktade den tyska 
utrikesministern Ribbentrop den svenske Berlindiplomaten Richert, med klagomål på svenska 
tidningars och radios meddelanden kring händelserna i Norge (Carlgren 1973, s 152). Sennerteg 
(2006, s52) sammanfattar den tyska definitionen av neutralitet: ” [N]aziregimen krävde att alla 
neutrala stater inte bara skulle vara neutrala i handling, utan att regeringarna även skulle ta kontroll 
över pressen så att den behandlade stormaktskonflikten ’objektivt’” (se även Thulstrup 1962, s 67–
68). De tyska kraven kom givetvis därmed att ha en ganska stor betydelse för presspolitiken (se 
kapitel 3, nedan) – förutom de andra och mer synliga eftergifter som Sverige fick göra, inte minst 
kraven från Tyskland att bedriva permittenttrafik med utnyttjande av det svenska järnvägsnätet.  

2.3. Avsteg från den svenska neutraliteten 

För svenskar i allmänhet blev kanske permittenttrafiken den mest synliga eftergiften i den svenska 
neutralitetspolitiken. Under en period som sträckte sig från försommaren 1940 till och med augusti 
1943 färdades tyska soldater med stationering i Norge till och från sina permissioner på svensk 
järnväg – så var åtminstone grundavtalet. En viktig förutsättning i grundavtalet var att trafiken inte 
fick användas för truppförstärkningar, i stället skulle transiteringen ske enligt en ”ekvivalensprincip” 
(dvs. att trafiken inte fick användas för truppförstärkningar (Johansson 1984, s 241)) – det fick heller 
inte vara väpnade trupper som färdades på tågen. Hadenius (2008, s 76) menar att 
transiteringsavtalet får ses som ”ett exempel på den pragmatism som skulle känneteckna svensk 
utrikespolitik under kriget. I ett läge då Tyskland syntes oövervinneligt och då ett nej bedömdes kunna 
få allvarliga konsekvenser – kanske krig – valde Sverige ett mindre heroiskt ja och accepterade 
transiteringen av de tyska trupperna. 
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Grundavtalet utgjorde naturligtvis i sig en belastning för den svenska neutralitetspolitiken, men hade 
kanske inte vållat så mycket politisk bryderi som det faktiskt skulle komma att göra, om inte tyskarna 
hade utökat sina krav och tänjt på gränserna för sina rättigheter. Under våren 1941 reagerade 
exempelvis Sverige mot den tyska permittenttrafiken, då den tyska krigsmakten hade sänt beväpnad 
trupp genom Sverige mot Norge. Enligt avtalet skulle de tyska trupperna vara obeväpnade vid färd 
genom Sverige. Detta var ett avsteg den viktiga ”ekvivalensprincipen”, så tillvida att det innebar 
truppförstärkningar i Norge, vilket fick till konsekvens att Sverige indirekt understödde Tyskland i 
ockupationen av Norge – och det ville man inte (Carlgren 1973, s 244–250; Johansson 2006, s 178–
179; se även Johansson 1992, s 92). 

Den så kallade ”midsommarkrisen”, i juni 1941, är annars en av de mer omtalade händelserna i 
litteraturen – som enligt Hadenius (2008, s76–77) också kom att påverka den allmänna 
beredskapsandan i Sverige i en negativ riktning. ”Tidigt på morgonen den 22 juni, 7.00, några timmar 
sedan de tyska trupperna med början 3.05 gått till anfall över gränsen till Sovjetunionen, notifierade 
tyska legationen [svenska] utrikesdepartementet om det krigstillstånd, som nu inträtt, och anhöll 
samtidigt att utländska flygplan, som av misstag kom in över svenskt område, ej måtte beskjutas. [---] 
Senare på morgonen –8.30 – infann sig [den tyske ministern] Wied och [den förhandlaren] Schnurre i 
utrikesdepartementet och överlämnade till Günther, som tog emot dem tillsammans med Boheman, 
en förteckning över tyska önskemål gentemot Sverige i nu uppkomna läge. Första och främsta punkt 
var hemställan få [sic!] på svenska järnvägar transitera ungefär en division trupper från Oslotrakten 
till Finland.”  (Carlgren 1973, s 299–300)  

Utöver transiteringen fanns krav på att få göra överflygningar på svenska områden, samt att i 
samförstånd med svenska marinmyndigheter få lägga ut minspärrar på svenskt sjöterritorium (ibid.). 
Kung Gustav V, utrikesminister Günther och höger- och bondeförbundet förespråkade ett snabbt och 
jakande svar till tyskarnas krav (Carlgren 1973, s 305; Hadenius 2008, s76–77; Johansson 1984, s 261–
266; Johansson 1992, s 95; Scott 2002, s371–394). Exempelvis lär kungen ha sagt till statsminister Per 
Albin Hansson att han inte kunde ta ansvar för ett eventuellt nej till de tyska kraven (Carlsson 2006, s 
144). Regeringen gav slutligen sitt godkännande till tyskarna, och flera historiker menar att detta 
skedde med stor ovilja bland socialdemokrater och folkpartister. Enligt Johansson (2006, s 188–189) 
kom händelsen också att ge upphov till en politisk strid, inte minst inom socialdemokratin. Så har, i 
korthet, midsommarkrisen blivit tolkad av flertalet historiker. Men frågan är om inte den svenska 
regeringens tvekan och protester var mer av ett spel för gallerierna. Scott (2002, s 373–374) hävdar 
att de politiska stridigheterna har överdrivits till sin betydelse och att de socialdemokratiska 
protester som nämnts ovan var rent symboliska, det vill säga att syftet med protesterna endast var 
att upprätthålla en politisk prestige (se även Johansson 1984, s 267). Enligt Scott fanns det nämligen 
en tämligen bred politisk enighet kring att Sverige inte i onödan skulle stöta sig med Tyskland. Han 
går därför till och med så långt som att benämna hela debaclet ”The Crisis That Never Was”. 
Wahlbäck (2001, s 91) menar att den svenska regeringen inte hade så mycket val, annat än att 
tillmötesgå kraven från ett (då) segervisst Tyskland, som hade bestämt sig för att sätta ett 
motsträvigt Sverige på plats. Att ett svenskt nej till de tyska kraven skulle ha varit riskfyllt håller dock 
inte Alf W Johansson med om (1992, s 94; se även Bergquist 2007, s 40). Johansson menar att ett 
svenskt avslag förvisso skulle ha vållat irritation i Berlin – men ändå inte skulle ha kommit som någon 
större överraskning för Hitler, eftersom den tyske ledaren inte kände något ideologiskt stöd hos 
Sverige. Det kan dock tilläggas, att när Tyskland senare under sommaren 1941 lade fram ett nytt krav 
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på en större truppförflyttning genom Sverige, blev svaret från den svenska utrikesministern ett klart 
nej (Carlgren 1973, s 321f). 

Kent Zetterberg (1992, s 17) sammanfattar den svenska eftergiftspolitiken under åren 1940–42 i tre 
punkter: 1) transiteringsavtalet med trupptransporter på svenska järnvägar, 2) årliga handelsavtal 
där svenska råvaror som järnmalm och trävaror byttes mot tyska energivaror (som kol och koks), 3) 
en inrikespolitisk anpassning i syfte att dämpa den svenska pressens kritik mot Tyskland (se kap. 3). 

Varför föredrog den svenska regeringen att hålla sig på god fot med Tyskland, snarare än att hävda 
sin neutralitet? Det ekonomiska beroendet länderna emellan, tillsammans med en rädsla för en tysk 
ockupation om handelsavtalen sades upp, var kanske en förklaring (Zetterberg 1992, s 30). Men 
svaret kan ändå kanske främst hittas i den anda som rådde i början av kriget, i reaktionerna på de 
tyska segrar som ju var ett faktum i krigets inledningsskede. Under 1940 skapade de tyska 
framgångarna en stark känsla av resignation och modlöshet hos folken i norra och västra Europa, 
hävdar Johansson: ”Detta innebar inte att man såg de tyska segrarna som definitiva. Man ville inte 
acceptera Hitler, men man ville heller inte fortsätta att slåss mot honom.” (Johansson 2006, s 84). Det 
uppstod således en ambivalent stämning som tyskarna, enligt Johansson, nog hade kunnat utnyttja 
bättre – om de bara hade varit lite smidigare i sitt förhållningssätt gentemot den samarbetsvilja som 
krigsmakten faktiskt mötte i många av de ockuperade länderna; exempelvis i Holland, Belgien, 
Frankrike och Norge. Tyskland hade ett klart uttalat mål med ockupationerna, nämligen att utnyttja 
de ockuperade länderna ekonomiskt. Det fanns en strävan att upprätta ett europeiskt 
”Grosswirtschaftsraum” (ett handelspolitiskt utnyttjande), där Tyskland även försökte integrera 
Sverige, om än med ringa framgång (ibid., s 85–86; se även Johansson 1984, s178). En uppskattning 
är för övrigt att tyskarna lyckades utvinna varor, pengar och tjänster ur de ockuperade länderna till 
ett värde av 84 miljarder riksmark.  

Under slutet av 1942 började den tyska krigslyckan vända och det påverkade även den svenska 
politiken. Carlsson (2006, s 196f), Carlgren (1973, s 348–357, 379–387), Johansson (2006, s 202-203) 
och Oredsson (2001, s 189) uppmärksammar särskilt den så kallade Lionel–Dicto-affären, som en 
viktig brytpunkt för neutralitetspolitiken. Sverige förmåddes då av västalliansen att mot Tysklands 
vilja släppa ut två norska båtar från Göteborgs hamn, i utbyte mot två fullastade oljetankers. Beslutet 
från svensk sida innebar ett tydligt åsidosättande av tyska önskningar – och är därför, menar 
Johansson, ett tydligt bevis på hur Sverige började byta fot i förhållande till neutraliteten och rikets 
attityd gentemot Tyskland. Klara eftergifter gjordes gentemot västalliansen enligt Johansson också 
under 1944, när Sverige gick med på att minska den sammanlagda exporten till Tyskland och dess 
allierade med 30 procent (Johansson 2006, s 206ff), och efter vidare påtryckningar minskade sin 
handel med Tyskland ännu mer (se även Johansson 1984).  

Även om tyskarna inte lyckades med att införliva Sverige i sitt ”Lebensraum” (Johansson 1984, s 18) 
gjordes det som vi kan se ändå ganska långtgående eftergifter i den svenska neutralitetspolitiken. 
Dåvarande kabinettssekretaren Erik Boheman har i efterhand till och med valt att kalla Sveriges 
hållning under hela kriget för ”icke krigförande”, eftersom han menade att de eftergifter som gjordes 
inte kan sägas gå hand i hand med en ”strikt neutralitet” (Oredsson 2001, s 182). Permittenttrafiken 
är ett tydligt och konkret exempel, men på ett ideologiskt plan fanns det andra eftergifter som nog 
får anses haft ännu större betydelse. Den svenska tryckfriheten kom nämligen att inskränkas under 
krigets första år – något som vi ska utveckla närmare i nästa kapitel.   
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3. Tryckfrihet och presspolitik 

I kapitlet ovan har vi kunnat konstatera att den svenska politiken under inledningsskedet av det 
andra världskriget kom att präglas av stor respekt för den tyska stormakten. Detta hade naturligtvis 
stor betydelse för utrikespolitiken, men kom även att påverka inrikespolitiken i flera viktiga 
avseenden. Johansson (2006, s 223–224) menar att diskussioner i svensk politik under åren 1940–41 
kan beskrivas utifrån två huvudsakliga linjer, den ”lillsvenska” och den ”storsvenska” linjen. Den 
lillsvenska linjen gick i korthet ut på att så långt som möjligt undvika all provokation gentemot 
Tyskland, medan den storsvenska linjen var inne på att mer långsiktigt förbättra Sveriges relationer 
med Tyskland – vilket förvisso kan ha haft en grund i att man var mer rädd för Stalin än för Hitler. När 
Christian Günther år 1939 tillträdde posten som svensk utrikesminister, blev en hans första viktiga 
uppgifter att försöka förbättra Sveriges relationer med Tyskland (Johansson 1984, s 217–218) – där 
man hade irriterat sig på Günthers företrädare Rickard Sandler. Christian Günther beskrivs av 
Wahlbäck (2001, s 71–111; se även Johansson 1984, s 89–96; Johansson 1992, s 91) som en 
okonventionell diplomat, i grunden vänsterorienterad och emot nazismen, men som tvingades till en 
”realpolitisk balansakt” i ämbetet som utrikesminister.  

Såväl den lillsvenska som den storsvenska linjen sökte dämpa opinionsyttringar som skulle kunna 
anses kränkande för Tyskland. Utrikesminister Günther ansåg exempelvis inte att det kunde anses 
som väsentligt för Sverige att tidningarna skulle bedriva en aktiv opinion mot Tyskland, eftersom det 
skulle innebära en onödig provokation gentemot stormakten (ibid., s 84). Frågan om pressens 
återhållsamhet blev särskilt aktuell under våren och försommaren 1940, då strider fortfarande pågick 
mellan norska och tyska trupper (Carlsson 2006, s 76; Johansson 1984, s 156–157). Detta kom till 
uttryck i den tryckfrihets- och presspolitik som bedrevs under kriget, åtminstone fram till dess att den 
tyska krigslyckan vände. För att göra det hela lite mer överskådligt, kan vi i den fortsatta 
framställningen dela in politiken i tre tidsperioder: Den första perioden sträcker sig då från Hitlers 
maktövertagande i Tyskland i januari 1933, och fram till hösten 1938. Under denna första period 
agerar pressen ganska fritt i sin opinionsbildning. Den andra perioden, som sträcker sig från 
senhösten 1938 och fram till årsskiftet 1943/44, kännetecknas däremot av en tämligen restriktiv och 
aktivt agerande tryckfrihets- och presspolitik. Den tredje perioden utgörs av krigets sista år och 
slutskede, då Tyskland trycks tillbaka allt mer och mer, vilket medförde att den svenska politiken inte 
behövde ta så mycket hänsyn till tyska krav eller önskemål längre – vilket fick till följd att den 
restriktiva politik som fördes under den andra perioden inte längre kunde försvaras. (Hadenius 2008; 
Johansson 2006; Johnson 2006; Pollack 2007; Sennerteg 2006; Åmark 2011) 

3.1. Pressen före kriget, 1933–1938 

Att Hitler tog makten i Tyskland, var något som väckte starka reaktioner på flera håll i Europa. I 
Göteborg tände chefredaktören för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, Torgny Segerstedt, 
startskottet nästan omedelbart efter Hitlers maktövertagande. Som en direkt reaktion till Hitlers 
maktövertagande kom det lika välkända som kärnfulla yttrandet ”Herr Hitler är en förolämpning”. 
Yttrandet fälldes i Segerstedts I dag-artikel den 3 februari 1933, fyra dagar efter att Hitler installerats 
som rikskansler. De tyska reaktionerna, undertecknade Hitlers riksminister Göring, lät inte vänta på 
sig. Den 7 februari nåddes GHT-redaktionen av ett telegram med följande ordalydelse: 
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”Jag protesterar på det skarpaste mot de i Eder tidning av fredagen den tredje februari under 
rubriken I dag publicerade uttalandena om den tyske rikskanslern. Som uppriktig vän till Sveriges folk 
ser jag i dylika smutsiga utlåtanden en allvarlig fara för ett vänskapligt och hjärtligt förhållande de 
båda folken emellan. Innan vidare åtgärder vidtagas, anhåller jag om underrättelse, huruvida Eder 
redaktion i framtiden kommer att inskrida mot dylika yttranden.” (Johnson 2006, s 63, 
citat/översättning ur GHT 8 februari 1933) 

Redaktionen tog telegrammet på skämt och Segerstedt gick i svarsmål redan följande dag i sin 
tidning, med en text där poängen var att Hitlerregimen skulle akta sig för att vara så klumpig att man 
började diktera villkoren för den svenska pressen. Men tärningen var, som Johnson (2006, s 65) 
konstaterar kastad – och lite senare samma år hemkallade GHT sin Berlinkorrespondent av 
säkerhetsskäl. I februari 1935 förbjöds tidningen GHT i Tyskland.  

Den svenska pressen hade under 1930-talet en central politisk betydelse, med direkt eller indirekt 
anknytning till något politiskt parti – både i och utanför riksdagen, menar Hadenius (2006, s 67). 
Ställningstaganden på såväl ledarplats som på nyhetsplats tycks ha varit tydliga och kunde på så sätt 
bidra till att stabilisera det politiska systemet. Således fanns det också en klar variation bland olika 
röster. Liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning återkom i sin kritik av Hitler, medan 
Kreugerägda Aftonbladet var på ledarplats klart tyskvänlig, vilket också placerade den i 
oppositionsställning. Från regeringshåll verkar man inte ha sett så särskilt stor anledning att engagera 
sig i pressens göranden och låtanden under denna period, även om tyska diplomatiska protester mot 
svensk press enligt Åmark (2011, s 210–211) förekom ganska regelbundet under åren före 
krigsutbrottet.  Överlag var det i första hand arbetarpress, exempelvis tidningen Social-Demokraten, 
som blev måltavla för den tyska kritiken. Och även om kritiken kanske breddades med åren, så var 
det i första hand de ledande svenska tidningarna som tyskarna riktade in sig på konstaterar Åmark. 
De mindre landsortstidningarna tycks inte ha rönt samma intresse hos tyskarna. 

3.2. Tryckfriheten inskränks, 1938–1943/44 

”I oktober 1938 utsändes [från regeringshåll] en hemlig rundskrivelse där tidningsmännen 
uppmanades visa moderation vid bedömningen av händelser och personer på kontinenten. Pressen 
borde inte skriva så att Sveriges vilja att bevara neutraliteten i händelse av krig kunde dras i 
tvivelsmål. Denna rundskrivelse förebådade presspolitiken under kriget.” (Johansson 2006, s 239) 

Även om de första åren av Hitlers styre inte hade inneburit några större förändringar i den svenska 
opinionsbildningen, kom läget att förändras ganska genomgripande efter Joakim von Ribbentrops 
tillträde som tysk utrikesminister i slutet av år 1938 (Åmark 2011, s 211–213). Tyskland skärpte nu 
tonen mot små neutrala stater, däribland Sverige, vilket placerade de svenska politikerna i ett 
betydligt mer trängt läge. Efter krigsutbrottet 1939 inkom ideliga protester från Tyskland gällande 
den svenska pressen, och under sommaren året efter uppvaktades det svenska 
Utrikesdepartementet varje vecka av tyskarna, med protester mot den svenska nyhetsförmedlingen 
(ibid.; Carlsson 2006, s 19; Sennerteg 2006, s15; Zetterberg 1992, s 21). Wilhelm M Carlgren (1973, s 
216) menar att den svenska regeringen var ”särdeles bekymrad över Tysklands påtagliga ovilja och 
stingslighet mot svensk press och utomordentligt angelägen om att minska friktionsytorna”. Han 
beskriver också hur de tyska missnöjesyttringarna på ”sedvanlig diplomatisk väg” följdes av en skarpt 
formulerad note, där den tyska legationen i Stockholm (på uppdrag från Berlin) förklarade att man 
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inte kunde tåla Torgny Segerstedts och GHT:s kritik av Tyskland, och nu begärde att den svenska 
regeringen skulle ta itu med ”bestämda åtgärder för att få slut på dess ’Greuelmeldungen’”  (ibid., s 
217; se även Zetterberg 1992, s 21).  

”Man undgår knappast förvåna sig över intensiteten och känsligheten i den tyska presspolitiken 
gentemot Sverige”, konstaterar Carlgren (1973, s 218) och fortsätter något längre fram med att det 
nog egentligen inte var så att Hitlerregimen retade sig på enskilda tidningars skriverier, utan i stället 
var missnöjda med den svenska regeringens presspolitik och underlåtenhet att ta till med 
hårdhandskarna för att tillrättavisa de svenska redaktörerna. ”När regeringen slutligen tog i 
ordentligt med hårdhandskarna, dämpades de tyska framstötarna rätt omgående: den nya 
världsmaktens prestigeönskemål hade vederbörligen beaktats, svenska regeringen hade om än sent 
visat sig inse att de världshistoriska omvälvningarna måste slå igenom även i svensk tryckfrihet.” 
(ibid., s 219) Bergquist (2007, s 43) spekulerar också han kring varför den tyska regimen visade så stor 
angelägenhet om vad svenska tidningar skrev – och konstaterar att en viktig följdfråga att ställa här, 
är om tyskarna klagade specifikt på svenska media, eller om detta var en taktik som hitlerregimen 
snarare bedrev även mot andra neutrala småstater. Johansson (1984, s 204) ser å sin sida de tyska 
påtryckningarna mot svensk yttrandefrihetspolitik som ett sätt att ”åstadkomma inrikespolitisk 
uppluckring, pressa tillbaka de antifascistiska krafterna och skapa ett bredare opinionsutrymme för 
de egna sympatisörerna”. 

Den tyska taktiken var mestadels framgångsrik, menar Johansson (2006). Under de två första 
krigsåren kom den svenska tryckfrihetspolitiken att föras på ett sätt som helt och hållet innebar ett 
accepterande av tyskarnas krav på en strikt eller absolut neutralitet (se även avsnitt 2.2 ovan). 
”Statsmakten åtog sig ett ansvar för opinionsbildningen som var oförenligt med liberal pressideologi. 
En omfattande kontrollapparat byggdes upp. [---] Regeringen krävde självcensur och ingrep med 
repressiva åtgärder mot opinionsbildare som vägrade anpassa sig. De organ som traditionellt bar upp 
den politiska offentligheten: pressen, radion och riksdagen, kom endast i begränsad utsträckning att 
spegla opinionsläget i Sverige.” (Johansson 2006, s 220) 

I Per Albin Hanssons dagbok framgår att den restriktiva politiken som fördes, präglades av stor 
ambivalens, åtminstone för statsministerns del. I samband med att regeringen drev igenom ett 
förslag på censurlag i juni 1940 skrev statsministern den 12 juni i sin dagbok att ”[d]et är trist att slåss 
för det man innerst avskyr, men sådant blir ibland nödvändigt.” (Hansson 2011, s 114 ). Johansson 
menar att statsministerns notering ganska väl belyser det trängda läge som den svenska regeringen 
befann sig i, eller åtminstone själv uppfattade befinna sig i.  

Bland de svenska politiker som kom att förespråka en restriktiv tryckfrihets- och presspolitik och ett 
styrande av den svenska pressen, kan nämnas utrikesminister Günther och justitieminister Westman 
(Johansson 1984). Christian Günther påpekade vid flera tillfällen i sina tal, vikten av att tidningar 
skulle iaktta en neutral hållning i förhållande till stormakterna och återhållsamhet i utrikespolitiska 
frågor (se ex. Carlgren 1973, s 266–267, 269). Som argument för detta angavs den svenska 
neutralitetspolitiken, samt landets utsatta läge – och givet omständigheterna uppmanades den 
svenska pressen därför till självdisciplin (Åmark 2011, s 237). Justitieministerns och utrikesministerns 
ageranden gick sedan i stora drag ut på att utnyttja tryckfrihetsförordningen till dess yttersta gränser, 
med iakttagande av gamla sovande bestämmelser – framförallt en regel som gav möjlighet till 
indragning eller beslag utan föregående prövning av domstol, om en skrift ansågs kunna föranleda 
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missförstånd hos främmande makt (Hadenius 2008, s 81; Johansson 1984, s 204–205). Klas Åmark 
(2011, s 237) antyder att utrikesminister Christian Günther därmed åtog sig en roll som gatekeeper 
för den svenska opinionen, vilket i sin tur skulle kunna förstås som att ministern gick Tysklands 
ärenden i Sverige. Krister Wahlbäck (2001, s 93f) poängterar dock noga att Günther personligen inte 
hade några sympatier med vare sig nazismen eller den tyska utrikespolitiken – och att den svenska 
presspolitiken således skulle vara ett uttryck för de realpolitiska förhållandena som fanns i relationen 
mellan Sverige och Tyskland. Christian Günther lär efter kriget också ha yttrat sig om förhållandet till 
den omstridde Torgny Segerstedt, och då beklagat att den senare inte hade förstått utrikesministerns 
politik – trots att Segerstedt borde kunna inse att en liten stat som Sverige inte kunde göra några 
kraftfulla ideologiska markeringar mot den (då) tyska stormakten (ibid; se även Bergquist 2007, s 35–
36).  

3.2.1. Beslagtaganden och transportförbud 

Redan under hösten 1939 skred justitieminister Westman till verket med att begränsa den svenska 
pressopinionen. Efter några misslyckade försök med att väcka tryckfrihetsåtal, blåste man liv i en 
gammal bestämmelse i tryckfrihetsförordningen, ett lagundantag som legat oanvänt sedan 1800-
talet. Bestämmelsen gav Westman möjlighet att konfiskera tidningar och tryckta skrifter som skulle 
kunna väcka anstöt hos främmande makt, utan en föregående rättegång. Metoden hade förstås sina 
brister, eftersom tidningarna fick konfiskeras i efterhand – då de redan hade nått de flesta av sina 
läsare (Åmark 2011, s 217). Justitieministern lät i alla fall dra in ett antal svenska tidningar under 
hösten 1939. Exempelvis slog han i november till mot veckotidningen Trots Allt!, vars antinazistiska 
spekulationer ansågs opassande. (Johansson 2006, s 240–241). Efter riksdagsvalet i september 1940 
skärptes politiken och fler tidningar blev utsatta för ingripanden. Exempelvis skedde nu beslag av 
Torgny Segerstedts GHT. Segerstedt fick också ett personligt brev från utrikesminister Günther, där 
ministern förklarade att beslagen berodde på tidningens allmänna tyskfientliga hållning (ibid., s 243). 
Zetterberg (1992, s 21) hävdar att tidningsbeslagen hade ett stort symboliskt värde för hitlerregimen 
– det var med andra ord främst en prestigefråga för tyskarnas del, och samtidigt ett sätt för den 
svenska regeringen att demonstrera sin styrka.  

Sennerteg (2006, s 54) beräknar att regeringen verkställde beslag av totalt 315 olika tidningar, mellan 
våren 1940 och fram till slutet av 1943. Av dessa beslag utgjordes 264 av tidningar som var kritiska 
mot Hitlertyskland, eller något annat av de andra länderna i axelpakten (resterande cirka 50 
beslagtaganden torde således ha utgjorts av ingripanden mot svenska nazistiska tidningar). Hadenius 
(2008, s 83) skriver att flertalet av ingripandena mot svenska tidningar gjordes efter klagomål från 
Tyskland, antingen framförda direkt i Berlin till den svenska beskickningen – eller till 
utrikesdepartementet i Stockholm. Enligt Sennerteg (2006, s 15) förde den tyska legationen i 
Stockholm, med prinsen av Wied i spetsen, en ihärdig kampanj mot den svenska pressen (se även 
Johansson 1984, s 204). Johansson (2006, s 243) menar dock att regeringen, genom justitieminister 
Westman, efter hand kom att mer och mer tillämpa lagprincipen gällande beslag på ett sätt som gick 
ut på att föregripa tyska klagomål. Man höll alltså ett vakande öga på tidningarnas skriverier och 
genomförde konfiskationer redan innan någon tysk representant hade hunnit klaga, där och om man 
tyckte sig finna ett innehåll som riskerade reta upp Hitlerregimen. Johansson skriver: ”Detta 
’presumerande’ blev så småningom regel snarare än undantag. Detta förfarande måste betraktas 
som ett slags självanpassning till Tyskland.” (ibid.) Hadenius (2008, s 83) konstaterar att flertalet av 
de ledande tidningarna gick fria, exempelvis utsattes aldrig Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten 
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eller Dagens Nyheter för vare sig konfiskation eller transportförbud (se vidare nedan). Det var inte 
alldeles ovanligt att ett tyskt beklagande mot en större svensk tidning i stället ledde till att regeringen 
konfiskerade någon mindre tidning, som en symbolisk åtgärd. 

Det kanske största enskilda beslaget gjordes i mars 1942, när 17 svenska tidningar gick samman och 
publicerade skildringar av nazityska tortyrmetoder mot norska motståndsmän (Åmark 2011, s 221). 
Publiceringen var en överenskommen aktion mellan redaktörerna på de inblandade tidningarna, 
varibland kan nämnas tidningar som GHT, Vestmanlands Läns Tidning och Eskilstuna-Kuriren – vilka 
också stod i spetsen för själva aktionen.  

Under finska vinterkriget tillsatte regeringen en kommitté, vars uppgift var att ta fram ett 
transportförbud mot tidigare beslagtagna tidningar och skrifter. Förslaget gick snabbt igenom i 
riksdagen och innebar ett förbud att frakta vissa trycksaker med statliga kommunikationsmedel. 
Detta förbud kom i praktiken i första hand att drabba den kommunistiska pressen, men även Trots 
Allt! blev föremål för ett sådant transportförbud (Johansson 2006, s 241). Transportförbuden kunde 
bara användas mot tidningar som hade fällts för tryckfrihetsbrott, och eftersom tryckfrihetsåtal inte 
användes särskilt ofta som inskränkningsmetod (i stället användes beslag, vilka kunde utföras utan 
rättegång), var det ganska få tidningar som till slut kunde beläggas med transportförbud (Åmark 
2011, s 227). Några exempel på tidningar som drabbades av transportförbud var Ny Dag, 
Norrskensflamman, Sydsvenska Kuriren och Arbetartidningen. Förbudet gällde för dessa tidningar i 
tre år, från mars 1940 till mars 1943 – och torde enligt Åmark ha drabbat tidningarna rätt hårt, även 
om det gjordes en hel del lyckade försök att skicka tidningar på tåg som privatpackning i stället (på så 
vis kringgicks alltså förbudet). 

Regeringen lyckades dessutom få igenom ett förslag om förhandscensur i en beredskapslag. Den kom 
dock aldrig att sättas i kraft (Bergquist 2007, s 44). Hursomhelst kom censurlagen att ge ytterligare 
möjligheter för regeringen att stärka kontrollen över opinionsbildningen – något som man nu 
försökte göra genom att få pressen att frivilligt medverka till en ”självsanering”. Frukten av detta blev 
en pressnämnd, inrättad i september 1941 – vars funktion kom att bli mer som ett instrument för 
statsmakten än en nämnd som bevakade pressens intressen i det hela. ”Nämndens huvudsakliga 
verksamhet bestod i utfärdandet av varningar till tidningar som ansågs ha gjort förgripliga 
uttalanden. Den blev ett slags semilegalt organ för utdelande av kollegiala bestraffningar på 
beställning [av ] statsmakterna.” (Åmark 2011, s 245) 

Trots dessa ”försiktighetsåtgärder” kom det med jämna mellanrum klagomål från Nazityskland om 
den svenska pressen. Regimen klagade över tyskfientlighet och påstod att det fanns ett stigande 
missnöje hos de tyska naziledarna, exempelvis hos Hitler och von Ribbentrop. Åmark tar upp ett 
exempel från november 1942, när den tyske diplomaten von Grundherr förklarade för sina svenska 
kontakter att förhållandet till den svenska pressen var ”det sämsta tänkbara” (Åmark 2011, s 249). 
Tyskland ställde alltså väldigt höga krav på hur pressen fick lov att skriva.  

3.2.2. Pressnämnden, Radiotjänst och Statens Informationsstyrelse 

Att den svenska pressen skulle iaktta hänsyn mot Tyskland kom alltså att bli en viktig utgångspunkt 
för ministrar som Günther och Westman. Med regler och förordningar sökte man, som ovan nämnts, 
påverka och begränsa pressopinionen. Lika viktigt blev dock att pressen skulle anpassa sig till den 
förda politiken, varför det också blev så viktigt med ett ”självsanerande” system. Som en första 
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konsekvens av detta bildades redan år 1939 Pressrådet, vilket kom att efterträdas av den under året 
1941 inrättade Pressnämnden – med DN:s chefredaktör Sten Dehlgren som ordförande. Pressrådet 
skickade ut PM till landets tidningar under sommaren och hösten 1940, med riktlinjer kring hur 
utlandsrapporteringen fick hanteras och med uppmaningar om självcensur och behärskade 
uttalanden (Johansson 1984, s 183; Åmark 2011, s 230–231). Bland annat kunde det stå att innehållet 
i artiklarna och kommentarer i ledare skulle hållas ”strängt sakliga”, vidare att man skulle akta sig för 
satiriska eller ironiska framställningar av utländska politiker. Liknande riktlinjer utfärdades av 
Pressnämnden i slutet av 1941.  

Förutom de anvisningar för den svenska pressen som nämnden skickade ut, utfärdades ibland även 
varningar till tidningar som inte ansågs rätta in sig i ledet. Varningarna föranleddes ofta av tyska 
klagomål, därför var det också mestadels antinazistiska tidningar som Arbetaren och 
socialdemokratiska Aftontidningen som drabbades (ibid., s 232). Hadenius (2008, s 82) konstaterar 
att den stridbare Torgny Segerstedt såg pressnämnden som en styggelse och vägrade att besvara 
brev som skickades ut från nämnden. Segerstedt var en stark förkämpe för den svenska press- och 
tryckfriheten och återkom då och då i sina texter till ämnet. Den 13 december år 1939 skrev han i 
GHT följande rader: ”Pressfrihet är, ha vi fått höra, en gåva, som icke får missbrukas. Vi hade trott, 
att den var en rättighet, som föregående generationer slagits hårt för, och som det ålåg deras 
arvtagare att hålla hårt på. Pressfrihet är en god sak i lugna och idylliska förhållanden. I stormiga 
tider är dess förefintlighet en fråga på liv och död.” (citerad i Johnson 2006, s 86–87) 

En annan ganska välkänd metod att ingripa mot den svenska hemmaopinionen var annars genom 
den under år 1940 upprättade Statens Informationsstyrelse. Enligt Sennerteg (2006, s 53) kan 
inrättandet av styrelsen härledas till ett uttalande från den svenska ambassadören i Berlin, Arvid 
Richert. I december 1939 påstod ambassadören att Sverige inte hade någon goodwill i Tyskland och 
att en eventuell konflikt därför bäst skulle undvikas genom sträng återhållsamhet i tidningar och 
tidskrifter, med andra ord i princip att Tyskland inte fick kritiseras (se även Carlgren 1973, s 68–69). 
Några veckor efter uttalandena inrättades SIS. Styrelsen leddes av historieprofessorn Sven Tunberg 
och gjorde sig mest känd för sina ”grå lappar”, som rent bokstavligt kunde vara betydligt mer 
färgglada än just grå – men till sin innebörd var hemliga och innehöll information till merparten av 
den svenska pressen om vad man kunde och inte kunde publicera gällande exempelvis försvaret eller 
den svenska kungafamiljen – eller eventuella svenska räddningsaktioner som gjordes mot exempelvis 
norska judar (Hadenius 2008, s 82; Åmark 2011, s 229–230). Informationsstyrelsen beskrivs av Åmark 
som en tidstypisk myndighet, var uppgift var att organisera ett nära samarbete mellan stat och 
tidningar.  

Styrelsen blev enligt Johansson (2006, s248–249), tillsammans med Radiotjänst, ett viktigt 
instrument för en statlig opinionskontroll. Radiotjänst utgjorde dessutom en viktig del av den statliga 
propaganda- och upplysningsverksamheten. Detta kom exempelvis att påverka TT-nyheterna, som 
redigerades för att bli så neutrala som möjligt.  

3.3. Krigets slutskede och slutet på tryckfrihetsinskränkningarna 

Den svenska tryckfrihets- och presspolitiken under krigets inledningsskede kan således sammanfattas 
som en i stora delar anpassning efter tyska önskningar. Johnson (2006, s 87) menar att 
justitieminister K G Westman och utrikesminister Christian Günther ”hade fört in Sverige på ett 
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sluttande plan, där regeringen gentemot Tyskland tog på sig ett ansvar för vad tidningarna skrev”. 
Detta var naturligtvis olyckligt och när kriget var slut insåg allt flera det, vilket också ledde till en 
politisk process i syfte att omöjliggöra ett upprepande i framtiden.  

Krigets utveckling hade dock betydelse för presspolitiken och när tyskarnas krigslycka vände 
(1942/1943) började pressnämndens ledamöter klaga över att fungera som mellanhand mellan press 
och statsmakt. Informationsstyrelsen utsattes också för hård kritik – och den i augusti 1943 
nytillträdde justitieministern Thorwald Bergquist gjorde ganska snart uttalanden som tydde på en 
omläggning i hela yttrandefrihetspolitiken. I januari 1944 diskuterade regeringen en avveckling av 
beredskapslagstiftningen, något som väckte starka reaktioner hos bland andra utrikesminister 
Günther. Han fruktade nämligen att ett avskaffande av tryckfrihetsinskränkningarna skulle kunna 
uppfattas som ett eget underkännande av den tidigare förda politiken (Johansson 2006, s 247–248). 
Vi kan, utifrån dessa konstateranden dra slutsatsen att tryckfrihets- och presspolitiken under krigets 
slutskeden kom att återgå till en mer normal och liberal hållning.  

Pollack (2007, s 10f) konstaterar att det också går att se en större frispråkighet i tidningsmaterial från 
år 1943 och framåt – vi kan med andra ord se att pressmaterialet i landet som helhet, har en tendens 
att följa parallellt (fast omvänt) med den tyska krigslyckan. Utöver det går det även att se en 
nyhetsvärdering som tenderar att intressera sig mest för vad som händer i landets mest omedelbara 
närhet, inte minst då händelseutvecklingen i Norge.  
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4. Nazismen i Sveriges politiska liv och hos militären 

Det fanns ett påtagligt tyskt inflytande i Sverige omkring 1930, menar Hadenius (2008, s 59). Dels i 
borgerliga kretsar och bland affärsmän, som kanske hade ett direkt utbyte med Tyskland. Bergquist 
(2007, s 38) påpekar dock att det är viktigt att skilja mellan ett tyskt kulturellt, och ett nazistiskt 
inflytande. Bland socialdemokrater lär även ha funnits en relation till de tyska partivännerna (se ex. 
Johansson 1984, s 185–186). Enligt Alf W Johansson (2006, s 149ff) går det att se vissa likheter mellan 
den folkhemsideologi som Per Albin Hansson utvecklade och den Gemeinschaftsideologie som låg i 
bakgrunden av den tyska nazismen. Hansson ville bygga en folkgemenskap – vilket också var ett 
centralt begrepp i den nazistiska ideologin – med likställighet i rättigheter, möjligheter och 
förpliktelser. Men innebörden i den svenska socialdemokratiska retoriken var, att det som nazisterna 
hade drivit igenom med diktaturens medel under 1930-talet, kunde den svenska socialdemokratin 
uppnå med demokratiska medel.  

Den svenska politiken hade en demokratisk utgångspunkt, men samtidigt fanns hela tiden ett 
balanserande för att inte äventyra den svenska neutralitetspolitiken. Detta märktes inte minst i 
attityden gentemot en uttalat antifascistisk opinion, som av regeringen ansågs utgöra ett hot mot 
den allmänna välfärden: ”Socialdemokratin var beredd att bekämpa fascismen i Sverige, men den var 
inte beredd att bidra till kampen mot fascismen på den internationella arenan. Som regeringsparti 
såg socialdemokratin som sin uppgift att försvara Sveriges nationella intressen och detta innebar, så 
som situationen utvecklades under andra hälften av trettiotalet, att allt måste undvikas som kunde 
leda till konfrontationer med stormakterna eller skada handeln med dessa.” (ibid., s 158–159). Vad 
detta i praktiken innebar var att man aktivt fick undertrycka antifascistiska strömningar som skulle 
kunna underminera Sveriges ställning i händelse av krig. Den tryckfrihetspolitik som nämns i 
föregående kapitel, kan ses som en konsekvens av en sådan praktik.  

Johansson menar annars att nazismen som politisk strömning i Sverige var en marginaliserad 
företeelse. Den svenske nazistledaren Sven Olof Lindholm, beklagade sig exempelvis över att det gick 
trögt att sprida nazismen i Sverige – han tyckte att tyskarnas övergrepp gentemot judarna innebar en 
belastning för de svenska motsvarande partierna (ibid., s 218f). Visserligen fanns det likheter på 
många plan mellan konservatism och nazism, exempelvis betoningen på traditionella familjevärden 
och antikommunismen, samt fientligheten mot arbetarrörelsen. Men händelser som Kristallnatten 
den 9–10 november 1938 beskrivs av Johansson som ”en väckarklocka för många konservativa 
tyskvänner”. Inom de svenska riksdagspartierna fanns inte mycket stöd att hitta för nazisterna – 
undantaget skulle väl i så fall vara bondeförbundet, där det funnits en viss nazism latent liggande 
under 1930-talets början. Inom den svenska militären fanns däremot, enligt Johansson, en utbredd 
tyskvänlighet (se vidare i avsnitt 4.2 nedan). 

Johansson skriver vidare att det är viktigt att skilja mellan det manifesta och det latenta 
opinionsläget i Sverige. Det starka motstånd som visades upp exempelvis av personligheter som 
Torgny Segerstedt och Ture Nerman, var kanske till synes en företeelse i marginalerna – men snarare 
menar Johansson att dessa herrar faktiskt företrädde en svensk opinion som var mer antinazistisk än 
man ofta antagit, och att Segerstedt/Nerman yttrade åsikter som egentligen stöddes av den stora 
majoriteten (ibid., s 224). Således kritiseras historieskrivningar som hävdat att Sverige var tyskvänligt 
fram till slutet av sommaren 1943 (i och med slutet för permittenttrafiken i augusti 1943) (ibid., s 
232–233). Johansson menar att det på tyskt håll fanns farhågor om att Sverige skulle närma sig de 
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västallierade, redan under hösten 1941 – samt att Hitler betraktade den härskande klassen i Sverige 
som i grunden probrittisk (se även Johansson 1992, s 94). Att Sverige skulle göra något frivilligt för att 
hjälpa Tyskland i kriget betraktades alltså även av Hitlerregimen som något föga tänkbart. Bergquist 
(2007, s 28) stödjer den uppfattningen, men hävdar också att det nog ändå fanns de i Berlin som 
hoppades på att Sverige, i likhet med Bulgarien och Danmark, skulle skriva på Tysklands 
antikominternpakt. Enligt Sennerteg (2006), stod det ganska tidigt klart för Hitlers 
propagandaapparat att man nog inte skulle lägga sin energi på att få med svenskarna i den nazistiska 
ideologin. I stället lades fokus på att öka svenska folkets sympatier för Tredje Riket och Tyskland som 
krigförande makt. Som ett led i detta, sändes det från och med den 20 november 1939 och fram till 
krigets sista dagar tyska radiosändningar på svenska över Sverige, med en propagandaradio som 
ägnade sig åt kritik av den svenska pressen och förhärligande av Tysklands krigförande. I slutet av 
kriget fick denna tyska propaganda allt svårare att slå rot i Sverige, menar Sennerteg – och efter tyska 
grymheter inte minst i Norge, exempelvis stängningen av universitetet i Oslo under senhösten 1943, 
blev det allt svårare för tyskarna att vinna opinion i Sverige (Sennerteg 2006, s 167). 

4.1. Svenska nazistpartier 

 Nazismen som rörelse i Sverige är tämligen systematiskt kartlagd av Heléne Lööw, vars bok 
”Nazismen i Sverige 1924–1979” (2004) är en sammanfattning av tjugo års forskning på området. 
Lööw beskriver de första fröna till nazistisk partibildning i Sverige som sprungna ur i grunden 
antisemitiska organisationer, med rötter i slutet av 1800-talet. I Göteborg fanns mellan åren 1919 
och 1931 en antisemitisk boulevardtidning med namnet ”Vidi”, vars kännetecken var en ständig 
opposition mot judar och homosexuella. Dess utgivare Barthold Lundén bildade även år 1923 
Svenska Antisemitiska Föreningen, med en verksamhet som pågick fram till 1931 – och vars 
medlemmar senare även återfanns bland de ledande namnen i nationalsocialistiska 
sammanslutningar på västkusten. (2004, s 13) 

Det första nynazistiska samlingspartiet var enligt Lööw, produkten av en rad sammanslutningar och 
fick namnet Nysvenska Nationalsocialistiska Partiet, med Birger Furugård som ledare och Sven Olov 
Lindholm som chefredaktör för organet ”Vår Kamp”. Partihögkvarteret återfanns i Göteborg (ibid., s 
15ff) Under årsskiftet 1930/31 bytte partiet namn till Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). 
Det fanns dock en ideologisk motsättning mellan grundarna Furugård och Lindholm, vilken kom att 
leda till en splittring där Lindholm och en del andra uteslöts vid ett partimöte i januari 1933, för att i 
stället bilda partiet Nationalsocialistiska Arbetarepartiet. Sedan dess pratade man inom svenskt 
nazistliv om Furugårdare och Lindholmare. 

Lööw (ibid., s 27ff) menar att Lindholmarna hade stöd av delar av det schartauanska prästerskapet på 
västkusten, med Ivar Rhedins Kyrkliga Folkpartiet (se vidare avsnitt 4.2.1). Lindholmarna rönte vissa 
framgångar i valet 1936, med starka partifästen bland annat i Göteborg och Göteborgs- och Bohus 
län. Även i Skåne fanns det fascistiska partibildningar och här bör särskilt nämnas Per Engdahls 
Svensk Opposition, som stod i ett nära samarbete med Lindholmarna (ibid., s 40). Engdahl hade lierat 
sig med Sveriges Nationella Förbund i Malmö år 1937. Efter en konflikt med partiledningen i SNF, 
bildade han Svensk Opposition år 1941 – vars främsta stridsfråga rörde kampen mot kommunismen. 
Engdahl har senare opponerat sig mot att hans sammanslutning Svensk Opposition kom att bli 
stämplad som nazistisk – trots starka relationer med andra nazistiska grupper. Dels värvades 
medlemmar till Svensk Opposition från SNF och dels hjälpte man flyende nationalsocialister och 
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Tysklandsympatisörer efter kriget, så försöken att distansera sig från antisemitism och rasideologi 
menar Lööw är svåra att ta på allvar (ibid., s 51).  

I Falkenberg lär det ha funnits en tysk koloni, där den före detta tyske medborgaren Rudolf Pilarski 
uppehöll sig (ibid., s93). Under sommaren 1939 hamnade denne i mediefokus, då han dömdes för 
olovligt vapeninnehav, samt överlåtelse av vapen och ammunition från Tyskland. Pilarski ansågs av 
polisen tillhöra Lindholmsrörelsen, men det höll inte partiet med om. Han bildade också, enligt Lööw, 
en grupp som kallade sig Deutsche Arbeitsfront. Den smugglingsaffär som Rudolf Pilarski dömdes för, 
inbegrep försäljning av vapen till ett par Lindholmare, samt till landsfiskalen Ståhlgren i Falkenberg. 
Detta ledde till ett misstänkliggörande av polisväsendet – då det ansågs finnas skäl att tro att den 
svenska polisen hade ett tycke för den tyska nationalsocialismen. 

Lööw har även gjort en sammanställning över de olika nazistiska sammanslutningarnas valresultat 
mellan åren 1932 till 1944 (ibid., s 242f). I den konstateras att nazisterna hade ett relativt bra stöd i 
Göteborg/Göteborgs och Bohus län under tidigare delen av 1930-talet, vilket sedan minskade kraftigt 
under tidsperioden fram till 1944. I Hallands län syns ett stöd i valet år 1936. I Malmöhus län ökade 
stödet något från 1932 till 1936, men sedan verkar det inte ha funnits något mer än marginellt stöd. 
Efter att de svenska nazistiska partierna misslyckats med att få någon riksdagsplats i valet 1936, 
ställde man inte ens upp i riksdagsvalet år 1940 (Bergquist 2007, s 39). Antalet lokalavdelningar 
verkar ha varit som störst under mitten av 1930-talet i samtliga nämnda regioner, för att senare 
minska. Lööw (2004) sammanfattar såväl Göteborg som Malmö som städer med en lång tradition av 
antisemitism, extremnationalism och nationalsocialism – även om det kanske inte ska beskrivas som 
någon stor företeelse, det är till exempel endast marginella stöd mestadels i valen. Bland de 
riksdagspartier som bekämpade nazismen nämner Lööw främst socialdemokraterna och Folkpartiet 
(ibid., s 406). Enligt Johnson (2006, s 78), var nazismen utbredd vid Lunds universitet, medan i 
Göteborg var liberalismen stark och vid Göteborgs högskola, menar Johnson, var antinazismen stark. 

4.2. Nazism inom borgerligheten 

Den nazism som beskrivits i avsnitt 4.1. beskrivs som mest utbredd bland arbetarskikten i Sverige. 
Men även inom borgerligheten går det att spåra en viss dragning åt nazistiska värderingar, även om 
de kanske inte uttrycktes så tydligt stöd som i partibildningar.  

Åmark nämner exempelvis Riksförbundet Sverige-Tyskland, som bildades 1937 ”för att motverka vad 
man uppfattade som den tyskfientliga opinionsbildningen i Sverige.” (2011, s 321) Sammanslutningen 
betraktas av Åmark mest som en kulturförening, vars syften inte var öppet nazistiska – men vars 
medlemmar var antingen konservativt tyskvänliga eller öppna nazister. Med tiden kom den mer 
öppet nazistiska falangen i sammanslutningen att ta över mer och mer.  

Klas Åmark utvecklar vidare hur det kunde finnas en grund för nazism även i de övre samhällsskikten 
och pekar då framförallt på att det fanns en protysk opinion som förvisso avvisade nazismen som en 
lösning för Sverige, men lika fullt ansåg den vara naturlig för Tyskland (ibid., s 327). En sådan opinion 
hade fäste i de samhällsbärande skikten, till skillnad från den mer öppna svenska nazismen. Det talas 
ibland om en ”överklassnazism”, och Åmark menar att den här typen av opinion egentligen var 
farligare än den mer öppna nazismen, eftersom det fanns en risk att den spred sig inom samhällets 
toppar. Nu gjorde den förvisso inte det i någon större utsträckning – utan snarare blev det kanske så 
att de som gick lite för långt i sina protyska uttalanden kunde stötas ut ur de mer politiskt korrekta 
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församlingarna. Åmark hänvisar till bland andra Richardson (2007) i ett försök att förklara den här 
välvilligheten mot Tyskland, som det kanske i första hand handlade om. Richardson menar att 
opinionen var ett resultat av såväl beundran som fruktan (se även Bergquist 2007, s 38). Åmark å 
andra sidan, tycker att den förklaringen missar en väsentlig del, nämligen att: ”Det var de 
tyskvänligas ideologi och världsbild som gjorde dem försvarslösa och faktiskt oförstående inför Hitler 
och Nazityskland. Den ideologi de utvecklade och den tolkning av den nazityska verkligheten som de 
återgav i starkt positiva reseskildringar och rapporter från studieresor hindrade dem helt enkelt att se 
vissa grundläggande drag i nazismen. De såg inte, eller ville inte se nazismens dyrkan av våld och 
brutalitet, som stegrades dramatiskt ju längre kriget pågick.” (Åmark 2011, s 327) 

Mats Bergquist (2007, s 38–39) poängterar dock hur viktiga och dramatiska händelser under kriget, 
som deportationen av inte minst norska judar, studenter och fackföreningsledare, så småningom 
kom att bli en väckarklocka för många svenskar som tidigare anslutit sig till en protysk opinion. Ett 
exempel på en sådan viktig händelse var när Tyskland under hösten 1942 deporterade närmare 800 
norska judar till koncentrationsläger i öst. 

En samhällsgrupp som utmärkte sig för mer konkreta uttryck av tyskvänlighet var enligt Åmark den 
svenska officerskåren, där det kunde återfinnas såväl högerradikalism, som klara nazitendenser. I 
början av kriget rapporterades att det fanns lite drygt 160 personer inom den svenska officerskåren, 
som med goda skäl misstänktes vara nazister eller nazistsympatisörer (Åmark 2011, s 297). 

4.2.1. Kyrkan och nazismen 

En annan samhällsgrupp som tydligt utmärker sig, är delar av det svenska prästerskapet. Lööw 
identifierar här främst det så kallade Kyrkliga Folkpartiet, som ett tydligt exempel på religiös 
antisemitism. Ledare var Ivar Rhedin, framstående schartauan och chefredaktör för Göteborgs Stifts-
Tidning. Det Kyrkliga Folkpartiet stöddes av konservativa troende, som fann högern allt för utslätad, 
framförallt i religiösa frågor. Och även om partiet aldrig lierade sig fullt ut med svensk 
nationalsocialism, så stod man varandra nära i många frågor. Rhedin lät också stödja 
nationalsocialisterna genom såväl positiva artiklar som annonsplatser i Göteborgs Stifts-Tidning. Han 
var själv dessutom, enligt Lööw, en förespråkare för den tyska nationalsocialismen, ända fram till det 
bittra slutet för Tredje riket (2004, s 327) 

Även Åmark (2011, s 332ff) återkommer till Ivar Rhedin och Göteborgs Stifts-Tidning, i en diskussion 
om den kristna nazismen i Sverige. Men det gäller i övrigt att skilja på olika läger inom kyrkligheten 
och hur dessa förhöll sig till nazismen och Nazityskland. Åmark lyfter fram Lars Gunnarsson (1995) 
som vill skilja mellan de kristna debattörernas politiska ställningstaganden och deras teologiska 
ståndpunkter. Genom att göra den uppdelningen kommer Gunnarsson fram till fyra olika åsiktslinjer: 

1. Dels fanns de som var positiva till nazismen både i sina politiska och teologiska 
ställningstaganden, exempelvis Svensk Kyrkotidning. 

2. Men det fanns även en riktning som var positiv till nazismen som politisk ideologi och 
händelseutveckling i Tyskland – men negativa till en nazifiering av kyrkan. Hit hör 
schartaunismen/gammalkyrkligheten i Göteborgs Stifts-Tidning. Här såg man kanske 
framförallt nazismen som en viktig motpol mot kommunismen, men det fanns också en stark 
nationalitet i kombination med en demokratikritik. Det fanns också klart antisemitiska 
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tongångar här menar Gunnarsson och Åmark. Man teg exempelvis om judeförföljelserna i 
Tyskland.  

3. Lundateologerna utgör här den tredje riktningen. De har ofta uppfattats som helt 
antinazistiska, men enligt Åmark var det snarare så att de var antinazistiska på det teologiska 
området, men sökte en mer neutral ståndpunkt i sin politiska åskådning. Falangen 
representerades exempelvis av teologiprofessorn Anders Nygren, som menade att kyrkan 
inte borde göra sig beroende av ett i staten dominerande politiskt system, vare sig ett 
demokratiskt eller nazistiskt sådant. Sålunda vägrade man ta ställning vare sig för eller emot 
nazismen.  

4. En mer konsekvent och aktiv antinazism hittas i sammanslutningar som Förbundet Kristet 
samhällsliv och socialdemokratiska Broderskapsrörelsen. Här ansåg man att en politisk 
neutralitet kunde bana väg för nazismen. Samtidigt verkade de mindre intresserade av 
kyrkostriden i Tyskland, där kyrkan ville vara fri från nazistiskt inflytande.  

Således är det viktigt att ha klart för sig, att Svenska Kyrkan som samfund inte kan anklagas för att ha 
haft ett samröre med nazismen. Däremot fanns det falanger inom prästerskapet som av ett eller 
annat skäl tyckte sig kunna se beröringspunkter med nazismen som ideologi, eller Nazityskland som 
motpol till kommunismen. 
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5. Den svenska pressens förhållningssätt 

I de ovanstående kapitlen (2–4) har vi gått igenom den svenska neutralitetspolitiken och landets 
relationer till Nazityskland; den svenska press- och yttrandefrihetspolitiken; samt nazismens 
utbredning som ideologi i svenska samhällslager. 

Med detta som bakgrund, ska vi som avslutning till denna litteraturgenomgång (och som ett 
teoretiskt avstamp inför analysen) kort beröra den svenska pressens förhållningssätt till Tyskland, 
nazismen och judeförföljelserna. 

5.1. Pressen och judeförföljelserna, en kort översikt 

Åmark (2011, s 254) konstaterar att ställningstagandena gentemot Tyskland och nazismen kunde se 
rätt olika ut bland de svenska tidningarna, oavsett partianknytning. Vissa konservativa tidningar 
utmärkte sig för en klar tyskvänlighet – varmed också många gånger följde ett bagatelliserande av 
judeförföljelserna i Tyskland. Ett av de mest kända exemplen här är Kreugertidningarna Aftonbladet 
och Stockholms-Tidningen, men Åmark nämner även högertidningen Nya Dagligt Allehanda. Bland de 
liberala tidningarna var det vanligare med en antinazistisk hållning. Det stora exemplet är förstås 
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) under Torgny Segerstedts ledning, vilken anses av 
Åmark som tidningen med ”den mest systematiska och utförliga bevakningen av judarnas öde” (ibid., 
s 267), vilket alltså var ett vanligt återkommande tema.  

En fråga som flera forskare lyfter fram, är hur Förintelsen kunde genomföras, trots att omvärlden 
kände till vad som hände (Åmark 2011, s 266f; Tydén 2007, s 6–9; Pollack 2007, s 10–13; Leth 2005). 
Att det förekom judeförföljelser var känt, ända sedan Kristallnatten eller ännu tidigare. Att det 
förekom koncentrationsläger kände man också till. Carlsson (2006, s 223) hävdar att kung Gustav V 
måste ha varit medveten om att tyskarna deporterade och mördade judar (samt vissa andra 
grupper), allra senast under hösten 1942. Den tyska definitionen av ”strikt neutralitet” som berörts 
ovan (se avsnitt 2.2), och de påtryckningar som stormakten utövade mot mindre stater, ska 
naturligtvis beaktas. Vi har tidigare i detta arbete diskuterat vad de diplomatiska och politiska 
relationerna utmynnade i för inrikespolitikens och tryckfrihetspolitikens vidkommande.  

Tydén (2007, s 6–9) menar att det i omvärlden, inte minst hos neutrala stater som Sverige, dessutom 
saknades ett politiskt engagemang för att protestera mot judeförföljelserna i Tyskland. Stater som 
Sverige kunde ha gjort mer, menar han – och pekar bland annat på en restriktiv flyktingpolitik, som 
gjorde det svårare för judarna att komma undan förföljelserna i sina hemländer, eller av Tyskland 
ockuperade länder. ”Vid fyra tillfällen genomförde eller medverkade Sverige i större 
räddningsaktioner som sannolikt innebar att tiotusenstals judar undkom Förintelsen. Dock: 
tiotusentals räddade av sex miljoner är en rännil.” (ibid., s 6) 

Tydén hävdar att en förklaring till det hela kan ligga i en ambivalent inställning gentemot judarna och 
deras öden. Visst fanns en avsky mot de grymheter som nazisterna utsatte judarna för, men att 
konstatera det, var inte samma sak som att erkänna att det judiska folket faktiskt var i stort behov av 
någon konkret hjälp.  En bakomliggande faktor skulle således kunna vara inslag av antisemitism. Men 
en annan mycket viktig faktor anser Tydén vara, att det redan innan andra världskriget fördes en 
mycket restriktiv immigrationspolitik, som kännetecknades av en misstänksamhet gentemot alla 
flyktingar och ”utlänningar” (ibid., s 8). Den politiken var alltså inte bara riktad gentemot judar.  
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Pollack (2007, s 10–13) konstaterar att det faktiskt ändå fanns en hel del information i tidningarna 
om vad som hände med judarna i Tyskland, trots tendenser som anpassning och självcensur. Den 
stora frågan är således inte hur Förintelsen kunde pågå utan omvärldens vetskap, utan i stället hur 
den kunde fortgå trots omvärldens kunskap om det som skedde. 

5.2. Protest, tystnad, likgiltighet och anpassning 

Göran Leth (2005) gör en summering av svenska tidningars rapportering kring Kristallnatten i 
Tyskland, vilken har kommit att stå modell för flera andra skribenters analyser av svenska pressens 
relation till Förintelsen. I sin rapport ”Kristallnatten i Svenska Dagstidningar” (ibid.), gör han 
uppdelning mellan tre olika förhållningssätt till rapporteringen kring judeförföljelserna, eller med 
andra ord tre kategorier av tidningar. 

Den första kategorin, som befinner sig i någon form av minoritetsställning, utmärker sig för att ta en 
tydlig ställning mot Naziregimen och judeförföljelserna. Här hittar vi liberala GHT och Eskilstuna-
Kuriren, men även organ som den kommunistiska Ny Dag (ibid., s 17). Tidningarna i den här 
kategorin, utmärker sig för en stark och uttrycksfull kritik mot Nazityskland, varför Leth väljer att 
kalla kategorin för ”Protest”.  

I den andra kategorin, som Leth kallar ”Likgiltighet” (ibid., s 19) återfinns majoriteten av de svenska 
tidningarna. Under de närmsta dagarna efter Kristallnatten, kan man i här återfinna protester mot 
händelserna i Tyskland, men ganska snart ebbar dessa ut i en ”normalisering” av förhållandena. 
Denna normalisering innebär förvisso inte att tidningarna intar en nazistisk ståndpunkt, utan det är 
snarare avsaknaden av ett tydligt ställningstagande som utgör det främsta kännetecknet för denna 
grupp. Nyhetsförmedlingen sker högst sakligt och neutralt, och i rapportering kring konflikter kan till 
och med antas ett delvis tyskt perspektiv. Det förekommer även en ”nazistisk vokabulär” hos några 
av tidningarna, exempelvis Dagens Nyheter som använder begrepp som ”icke arisk” eller rapporterar 
om egendom ”i judehänder” (ibid., s 20). Ett vidare karaktärsdrag hos denna grupp är också en 
enighet om att opinionsyttringar i Sverige bör begränsas, så att man inte tar någon direkt ställning till 
vad som anses vara inre angelägenheter för Tyskland. En förespråkad försiktighet gentemot 
invandring, särskilt då gällande ett eventuellt mottagande av judiska flyktingar, utmärker slutligen 
också denna grupp. Gruppen ”likgiltiga” kan således, enligt Pollack (2007, s 10-13) sägas röra sig mer 
och mer mot en anpassning till Tyskland och de tyska förhållandena. Som vi har kunnat se ovan (se 
avsnitt 3.2.), var detta också något som gällde för den svenska press- och tryckfrihetspolitiken. Den 
här gruppen av tidningar kan således också sägas var de som mest anpassade sig till pressens 
riktlinjer. 

Den tredje gruppen kännetecknas helt av ”Anpassning”, och här placerar Leth i sitt material 
Stockholms-Tidningen och Skånska Dagbladet (2005, s 23f). I den här gruppen fanns inslag av 
antisemitiska nyhetsrapporteringar och attityder redan innan pogromen, menar Leth. I 
rapporteringen kring Kristallnatten och pogromen som då inleddes, intar tidningarna ett tydligt 
nazityskt och antisemitiskt perspektiv och språkbruk, exempelvis med en osympatisk framställning av 
hur judar försökte fly till Frankrike för att komma undan förföljelser. Således företräds den här 
gruppen i Leths resonemang av mer öppet tyskvänliga eller nazistiska tidningar, vilket gör att vi också 
bör betrakta detta som en egen och fristående grupp, förmodligen i viss minoritet, i förhållande till 
majoriteten tidningar vars anpassning mer bestod i en allmänt likgiltig hållning. 
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Det kan diskuteras om begreppet ”likgiltig” i Leth’s modell verkligen är den mest passande etiketten 
för det förhållningssätt, som enligt Leth lär ha präglat majoriteten av svenska dagstidningar. Vad han 
försöker fånga, är ett slags tyst medgivande – så tillvida att den svenska pressen valde att se 
judeförföljelserna som en intern tysk angelägenhet. Men om vi ställer detta i förhållande till de tyska 
diplomatiska påtryckningar och den svenska regeringens tryckfrihetsinskränkningar som beskrivits i 
kapitlen ovan, går det att se en problematik som är något mer komplex. Att svenska publicister valde 
att inte belysa judeförföljelserna och förintelsen var kanske inte ett helt frivilligt val. Det skulle i så 
fall inte nödvändigtvis behöva röra sig om en anpassning till ett tyskt perspektiv, utan snarare kanske 
en anpassning till de rådande utrikespolitiska förhållandena. Eller, för att uttrycka det mer i klartext: 
många av tidningarna kanske helt enkelt inte vågade utmana Nazityskland – vilket då kan ha lett till 
ett undvikande av en uppenbart känslig fråga.  

Pollack (2007, s 10–13) menar att de tidningar som i Leth’s modell (2005) går under kategorin 
”Likgiltighet” tenderar att göra en gradvis anpassning till ett tyskt perspektiv. På så vis går 
kategorierna ”Likgiltighet” och ”Anpassning” delvis in i varandra. Frågan är då vad de tidningar 
hamnar, som visserligen inte tar upp judefrågan i någon större utsträckning – men som ändå mer 
generellt avvisar ett tyskt eller nazistiskt retoriskt perspektiv. Kategorin ”Likgiltighet” blir 
missvisande, men samtidigt är det inte heller rättvisande att inordna dem under kategorin ”Protest”, 
eftersom motståndet inte är tydligt nog. Av den anledningen, kommer för denna studies del att 
användas begreppet ”Tystnad”, som en mellankategori i Leth’s indelning mellan ”Protest” och 
”Likgiltighet”. Skalan i Leth’s (2005) modell förses således med ytterligare ett steg, enligt följande 
princip: Kategorin ”Protest” används fortsättningsvis (liksom i grundmodellen) för att beteckna 
tidningar som verkligen driver frågan om judeförföljelserna på ett tydligt sätt i sitt nyhets- och 
opinionsmaterial. Kategorin ”Tystnad” används för att placera in publicister och tidningar, som 
stundtals visar ett engagemang för judarna, men av olika skäl som exempelvis regeringens sanktioner 
mot ”olydiga tidningar”, eller ett uttryckt stöd för neutralitetspolitiken ändå oftast väljer att inte lyfta 
fram frågan om judeförföljelserna i sina texter. Kategorin ”Likgiltighet” och ”Anpassning” används i 
enlighet med Leth’s grundmodell och ses, i enlighet med Pollacks resonemang, som delvis 
överlappande i relation till varandra.   
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6.  Hallandsposten före och under andra världskriget 

I de följande kapitlen ska analysmaterialet från Hallandsposten sammanställas, i enlighet med de tre 
tidsperioder som beskrivs i kapitel 3, ovan. Analysen tar sin början sommaren 1936, då Johan Svipdag 
tillträdde som huvudredaktör för Hallandsposten i Halmstad. Den första tidsperioden blir därmed 
sommaren 1936, fram till hösten 1938. Den andra tidsperioden sträcker sig från senhösten 1938 till 
årsskiftet 1943/44 – och den sista perioden blir då året 1944 och fram till Tysklands kapitulation. 

I fältarbetet har fokus legat på att i första hand leta efter texter som bildar opinion gentemot 
Tyskland och/eller nazismen – eller det svenska förhållningssättet till Nazityskland. En avgränsning 
har också gjorts när det gäller typ av texter. Material på ledarplats, samt krönikor signerade ”Ögat” är 
sådant material som rent konkret infogas i studiematerialet. Utöver innehållsanalyser, har fältarbetet 
även en kvantitativ prägel så tillvida att kontinuiteten i opinionsmaterial fördelat över tid också 
avvägs. Som analysen ska visa, finns det ett samband mellan kontinuitet i material och materialets 
vinkling. Det innebär i sig en intressant aspekt för frågeställningen, eftersom kontinuiteten säger en 
del om hur aktiv Hallandsposten är i sin opinionsbildning gentemot nazismen och Nazityskland. 

Krönikor signerade ”Ögat” är Johan Svipdags texter, det vet vi redan innan denna studie företagits. 
De krönikor som bär den signaturen och som på ett eller annat sätt involverar tankar kring nazismen i 
Tyskland eller Sverige – eller Tysklands agerande som krigförande – är därmed ett givet material för 
analysen.  

Ledarmaterialet är ofta osignerat, och då kan vi följaktligen inte med säkerhet veta om det är Johan 
Svipdag eller någon av hans medarbetare som skrivit texten. Som huvudredaktör torde dock Svipdag 
haft ganska goda möjligheter att påverka hur materialet på ledarplats sett ut. Därmed ses de 
osignerade ledarna i denna studie som direkt eller indirekt sprungna ur Svipdags redaktörskap – och 
anger ju dessutom tidningens hållning i olika frågor. Jämför man retoriken i de osignerade 
ledartexterna med den retoriska stil som ”Ögat” använde sig av, går det i många fall att se uppenbara 
likheter, vilket kan ses som ett tecken på att det är Johan Svipdag som ligger bakom texterna. 

På ledarplats i Hallandsposten under dessa år, återkommer dessutom ofta signaturen ”V. Spg”, under 
senare delen av kriget oftare utskriven som ”Valfr. Spg” eller ”Valfrid Spångberg”. Spångberg var 
troligtvis aldrig anställd som medarbetare på Hallandsposten, utan skrev i stället på frilans för liberal 
press (Hallandspostens hållning har historiskt varit liberal, om än radikal). I nationalencyklopedin 
(http://www.ne.se/valfrid-spångberg) beskrivs Valfrid Spångberg kort och gott som liberal publicist. I 
Nordisk Familjeboks upplaga från 1926 (http://runeberg.org/nfcr/0254.html) finns han omnämnd 
som frilansskribent för landsortstidningar och förtroendevald inom Publicistklubben. År 1909 
startade han Aftontidningen, och innehade redaktörskapet på den tidningen fram till år 1912. Som 
skribent hade han ett särskilt intresse för politik, inte minst svensk neutralitetspolitik. I 
analysmaterialet förekommer exempel på Spångbergs texter som publicerats i Hallandsposten, 
eftersom publiceringen av materialet får sägas bilda ett ställningstagande från tidningens sida och 
dess redaktörskap.  

Utöver materialet på ledarplats och Ögats krönikor görs då och då nedslag i den mer allmänna 
nyhetsrapporteringen, framförallt rubriksättning på förstasidan, i syfte att säga något om hur 
nyhetsvärderingen på Hallandsposten kunde se ut, under andra världskriget och med Johan Svipdag 
som huvudredaktör. Vi har tidigare i detta arbete nämnt rubriksättningen ”Dåren Hitler söker orsak 
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till ett världskrig”, som i Hallandspostens egen historieskrivning har fått vara betecknande för det 
svipdagska redaktörskapet. Under analysarbetet har ett visst fokus därför även legat på rubrikerna på 
förstasidan, för att se om det kan ha funnits flera liknande braskande rubriker, med ett tydligt 
ställningstagande när det gäller olika krigshändelser eller politiska händelser och utspel.  

Studien utgörs av textanalyser, med retorikanalysen som en metodologisk utgångspunkt (Mral 2008, 
s 62). En sådan ansats låter den omgivande situationen för texten bilda utgångspunkt för en analys 
som sedan koncentreras kring textens argumentativa element och anknytning till omgivande 
(exempelvis politiska) diskurser. Vi kan även titta närmare på textens stil och metaforik, liksom dess 
narrativa strukturer (ibid., s 62, 71–72). Den retoriska situationen bestäms i en debattartikel eller 
nyhetstext normalt sett av konkreta händelser eller fenomen i omvärlden – i det här fallet kommer 
det då att handla om politiska/diplomatiska processer och krigshändelser. Den sammanlagda 
händelseutveckling som vi i modern tid har valt att kalla ”det andra världskriget” – med fokus på den 
nazityska regimen och Tyskland som krigsnation – utgör således de omständigheter (”exigence”, 
ibid., s 66) som blir de undersökta texternas retoriska ”problem”. Samtidigt finns också 
begränsningar (”constraints”, ibid.), i form av tryckfrihetsinskränkningar och tyska påtryckningar mot 
den svenska regeringen och pressen att ta hänsyn till i analysen av texterna.  

Då den retoriska analys som bedrivs här, har en strävan efter att placera in textmaterialet i ett större, 
samhälleligt perspektiv, kan vi säga att det finns ett inslag av kritisk retorikanalys (ibid., s 68). I den 
kritiska retorikanalysen, menar Mral att forskaren inte bara ser till textens formelement, utan också 
till hur texten fungerar i ett avsett sammanhang. Det avsedda sammanhanget är i det här fallet en 
opinionsbildning, som Hallandsposten bedriver i förhållande till dels sin publik, men också politiska 
makthavare, och (som vi ska se i analysen) även i relation till andra publicister. Ansatsen kan också 
ses som en ”begreppsorienterad retorikanalys”, där en närläsning av tidningsmaterialet bildar 
utgångspunkt för en analys av hur centrala begrepp som Tyskland, Hitler och nazismen används i 
tidningstexterna (ibid., s 74). 
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7. Hallandsposten under krigets förspel,  
sommaren 1936 – hösten 1938 

”Judeförföljelserna har inställts. Rashatstidningar tillåts icke i skyltfönstren. [Men samtidigt pågår SA-
polisens illdåd och medan] heilropen skalla och applåderna smattra från Berlin genom radio, vandrar 
flyktingen från Tyskland land ur land på en evig marathonlöpning utan hopp och tro. Baksidan till 
olympiamedaljen, som icke heller bör glömmas.”  
(”Olympens baksida” ur HP den 6 augusti 1936, signatur ”Ögat”) 

Året är 1936 och den stora olympiaden i Hitlers huvudstad Berlin har tagit sin början. På nyhetsplats 
har rapporteringen varit ganska neutral, med fokus på de sportsliga tilldragelserna. Undantaget är 
signaturen ”Ögat”, som i ovan citerade krönika från den 6 augusti 1936, ger sin syn på vad som 
försiggår bakom olympiadens triumfladdade fasad. Inlägget är inte det enda Tysklandkritiska under 
denna upptrappningsperiod inför det stundande kriget. Ungefär en vecka tidigare, den 1 augusti 
1936 har Hallandspostens osignerade ledare ”Spanien” konstaterat att ”Hitler kom till makten genom 
en lögn” och att ”de fascistiska staterna äro kolosser på lerfötter” – som endast kan resultera i krig 
och förödelse, med efterföljande svält och armod för den egna befolkningen. Ledaren konstaterar 
vidare att ”nationalsocialistiska tusenårsstater [kommer att] ramla sönder som korthus”. 

Utöver Berlinolympiaden, är det nyligen utbrutna spanska inbördeskriget en stor och ofta omnämnd 
nyhet under denna period år 1936. Inbördeskriget skulle pågå fram till mars år 1939 och mycket av 
det material som publiceras kring de fascistiska diktaturerna (inte minst Italien), har att göra med 
deras vilja till inblandning i inbördeskrigets Spanien där de aktivt understödde Franco. Det är också i 
denna händelseutveckling som omvärlden ser de första närmandena mellan Hitler och Mussolini. De 
två skulle senare komma att bilda axelpakten tillsammans med Japan, och i Hallandsposten den 21 
juli 1936 beskrivs i bild och text ”[d]et tysk-italienska närmandet”, där Mussolini ses tillsammans med 
en tysk minister vid en gymnastikuppvisning i Rom.  

Den tyska upprustningen uppmärksammas förstås också. I Hallandsposten den 21 juli konstaterar 
tidningen att ”Churchill bävar” inför Tysklands rustningsiver. Ungefär en månad senare, den 25 
augusti, rapporterar tidningen att ”Hitler ökar värnplikten till tvåårig”. Den tyska strategin tolkas som 
ett svar på Rysslands besked att sänka värnpliktsåldern – och då Tyskland nu enligt tidningen 
kommer att utgöra ”kontinentens starkaste militärmakt”, var detta också ett besked som väckte 
förstämning i England och Frankrike.  

7.1. Dårskapspolitik och övermod 

Under åren 1936–1937 bedriver Hallandsposten tydlig opinion mot Hitler och Nazityskland. Texter 
som öppet kritiserar den tyske rikskanslern och hans politik förekommer i tämligen riklig mån under 
andra halvåret 1936, med något färre texter under andra halvåret 1937. Det bör då tilläggas att året 
1937 var ett i sammanhanget mindre händelserikt år, där mycket ”stod och vägde” – och där en 
politisk kapprustning var det mest framträdande. 

I en osignerad ledare med rubriken ”Vad Hitler icke gjort” (27/8), konstaterar skribenten bakom 
texten, att Hitler själv påstår sig ha åstadkommit storverk, när han egentligen inte har lyckats med 
något annat än judemord och ”våldsamma omstörtningsläror”. I texten dras också slutsatsen att den 
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utökade värnpliktsåldern till tvåårig (se rapporteringen från den 25/8, ovan) endast är ett sätt att 
dölja den tyska arbetslöshetens utbredning.  

Hitler och hans politik beskrivs återkommande som dåraktig. Den 10 september 1936 (osign. ledare) 
kritiseras hans nya ekonomiska fyraårsplan, i ljuset av nazisternas första fyra år vid makten: ”… det 
som skett under fyra år, är att världen icke minst genom den tyska upprustningen mer och mer börjat 
likna ett dårhus. [---] Vapen har Tyskland fått och koncentrationsläger, men med födan är det knalt. [-
--] Genom en dårhusmässig politik, har Tyskland bragts till ruinens brant, upprustningarna ha 
överskridit de värsta farhågor och risken för krig stegrats till en ohygglighet.” I den osignerade 
ledaren ”Röda havet” (13 oktober) görs en jämförelse mellan Hitlers ovilja att samarbeta med andra 
länder och devalvera och hur han därigenom hotar sitt folk till svält, och hur bibelns farao i jakten på 
judar sände sina soldater genom Röda Havet, där de mötte sin drunkningsdöd.  

Det tyska folkets svält inskränkte sig enligt Hallandsposten inte bara till brödfödan. Under juli månad 
har tidningen låtit publicera rapporter om hur den tyska kyrkan i en skrivelse till Hitler ifrågasatt 
dennes auktoritet över kyrkan, protesterat mot avkristningen i skolan och vidare framfört protester 
mot judehat och koncentrationsläger. I lördagsbilagan den 8 augusti utlåter sig skribenten Oscar 
Hedberg (”Andligt liv i Nazityskland”) om hur det ”icke [kan] talas om något andligt nutidsläge i 
Tyskland, men väl om ett andligt kaos” och vidare att det tyska folket tvingas att köpa ”pekoralet” 
Mein Kampf, samt i en ”sexuellt betonad Hitlerpsykos” även påtvingas bilderböcker med Führern.  

Förutom oron för Hitler, finns också en rädsla i Europa för vad Italiens Mussolini och Rysslands Stalin 
skulle kunna tänka sig att hitta på. Den 15 oktober 1936 publicerar Hallandsposten en text av Valfrid 
Spångberg (”Det oroliga Europa”), där skribenten gör en åtskillnad mellan Stalins diktatur och den 
italienska eller tyska dito. Bland annat konstaterar Spångberg att Hitler inte tål någon kritik: ”De 
värsta stridstupparna äro ofta allra känsligast för mothugg. Själv förbehåller man sig att använda de 
mustigaste tillmälen, men gör samtidigt anspråk på att behandlas som sakrosankt statsöverhuvud.” 
Att Hitler och hans regims representanter runtom i Europa hade tagit för vana att beklaga sig över 
vad som skrevs i den europeiska pressen, var förmodligen ganska välkänt vid denna tidpunkt. 
Spångberg fortsätter med att beskriva hur det tyska skräckväldet understöds genom spioner, även 
mot det tyska folket, med hjälp av den hemliga tyska polisen Gestapo vilken ”beräknas sysselsätta 
omkring femtiotusen man, därav hälften i utlandet.” 

Trots oron fick Hitler utstå en hel del spe. I en rubriksättning från Hallandspostens förstasida den 31 
oktober 1936 utmålas Hitler som en fjant, Mussolini (”Musse”) som en dandy och Stalin som en 
skolpojke, i jämförelse med Turkiets Kemal Pascha. Och i en ledare från den 7 november beskrivs 
Hitler parantetiskt i en text i förlöjligande ordalag, som en kortväxt ”knävel” med mustasch. När man 
senare under november månad kan se utvecklingen av en triangelkonstellation mellan Tyskland, 
Italien och Japan i syfte att bekämpa Sovjet uttrycker Hallandsposten en sarkastisk förvåning över att 
ett sådant projekt skulle kunna behövas: ”… förresten har ju Hitler skrutit så länge över att han 
besegrat kommunismen. Det måtte väl aldrig ha varit lögn heller!”  (26 november, osign. ledare). 
Dagen efter framställs Axelpakten i förstasidans rubriksättning som ”Hitlers största dumhet”. I 
”Ögat”:s krönika från samma dag (27/11 1936) anklagas Hitler för hybris, då den tyske ledaren trodde 
sig kunna störta Ryssland – och en liknelse görs med hur Napoleon på sin tid försökte med samma 
sak: ”Övermodet hetsade Napoleon mot Moskva, så det är inte första gången som diktatorer på den 
leden utmanat gudarnas straffdom.” Lite längre ner i samma text konstateras dessutom i 
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formuleringar präglade av sarkasm och ironi, att Hitler svikit sin egen rasideologi, genom att alliera 
sig med Japan: ”Den ariska rasläran föll till marken som den plattaste pannkaka och förbund gjordes 
med de mer än judarna oariska snedögda mongolerna. [---] Asiater skola rädda Europa som morerna 
Spanien!”   

I Hallandspostens ledare och krönikor från senare delen av 1936 framhålls också propagandans 
betydelse för upprätthållande av diktaturen i Tyskland och Italien. Signaturen ”Ögat”:s spalt från den 
26/11 bär rubriken ”Konsten att missbruka sitt förnuft” och inleds med formuleringen: ”Jordklotet 
antager mer och mer formen av ett dårhus, där ledare av länder med ordet fred på sina läppar 
preparera kriget”. Lite längre ner i samma text: ”Det är mycket omodernt just nu. Bakåtsträveriets 
makter förstå att det enda medel med vilket makten över själarna kan behållas är att de förfäas och 
försoffas och bringas att okritiskt sluka alla möjliga lögner och antaganden.”  

December månad år 1936 inleds med en publicering på ledarplats av Valfrid Spångbergs text ”En 
dubbelträff”, (1/12) där temat är Nazitysklands protester mot Nobels fredspristagare – som var den 
tyske pacifisten Carl von Ossietzky. De tyska protesterna mot utnämnandet och den kränkning som 
nazisterna ansåg att detta innebar, hade även avhandlats på nyhetsplats i tidningen. I sin text 
framhåller Spångberg det absurda i att i stället ge priset till någon som fått Tysklands eller Italiens 
erkännande: ”En fredsbelöning, som hälsas med bifall av krigsideologins och krigspraktikens främsta 
förkämpar, är det inte mycket bevänt med”, konstaterar Spångberg.  

Hallandspostens nummer från den 23 juni 1937 är ett av tidningens allra främsta avtryck 
opinionsbildningen mot nazistregimen. Den dagen täcktes förstasidan av en tveklöst rättfram 
formulering: ”Dåren Hitler söker orsak till ett världskrig.” I en ingress lite längre ner på samma sida 
rapporteras att ”Frankrike och England vägrar gå med på den tysk-italienska galenskapens krav på 
gemensam flottdemonstration utanför Valencia och neutralisering av alla spanska ubåtar.” Utöver 
detta frågan ”Skall Hitler angripa Valencia?”. Rubriksättningen och ingress åtföljs av en samling 
telegram från London, Paris och Berlin som – i mer neutrala ordalag – förklarar att Tyskland har 
återtagit handlingsfrihet och ”gör England ansvarig för att underhandlingar gått om intet”.  

I en krönika längre fram under året 1937, den 19 november, likställer skribenten Oscar Hedberg 
människans sympatier för nazismen med sinnessjukdom, poängen med hela hans text är att 
nazismen strider mot allt sunt förnuft. På luciadagen, den 13 december 1937, publicerar 
Hallandsposten en krönika av Sven Stolpe (”Samtal om myter”), där Stolpe redogör för ett samtal 
med en ung SA-ledare i Tyskland. Samtalet handlar om nazismen och SA-ledaren sticker inte under 
stol med att hela den politiska ideologin är uppbyggd kring politiska lögner och myter – vilket ansetts 
nödvändigt för Tysklands räddning. Skribenten beskriver vidare hur han ställt sig oförstående till vad 
den unge SA-ledaren berättade – och kanske framförallt frågande till hur judehatet kunde 
legitimeras. Hans slutreplik till tysken är: ”Jag visste inte att det var så långt mellan Sverige och 
Tyskland. Vet ni –  jag tror aldrig, att vi kommer att förstå varandra.” 

Hösten 1937 kännetecknas i övrigt av en handfull ganska betydande politiska eller krigshändelser. I 
början av november publiceras Valfrid Spångbergs ledartext ”En ruslig trafik [sic!].” (6/11), var 
innehåll kretsar kring oroligheterna i Tjeckoslovakien, där Sudetområdet ville bryta sig loss och i 
stället införlivas i det tyska riket. Den tyska propagandan ville, enligt Spångberg, se den 
tjeckoslovakiska regeringens behandling av frågan som en skymf mot Tredje riket. Sudetfrågan bör 

29 
 



för övrigt betraktas i ljuset av Hitlers så kallade ”Hossbach-protokoll”, där han krävde att Tyskland 
skulle återfå kolonier som gått förlorade i det första världskriget.  

Den engelska utrikespolitiken är en annan viktig politisk händelse under november 1937. Den 16 
november kritiseras engelsmännen för undfallenhet och hyckleri – ja kanske till och med feghet, i 
ledaren ”Försök till fred”. Texten fokuserar på Lord Halifax:s förestående resa till Berlin, vilket också 
är en resa som får en del uppmärksamhet på nyhetsplats under de närmast följande dagarna. Den 23 
november återkommer ledaren ”I hemlighetens tecken” till anledningen för den engelske 
utrikesministerns Berlinresa – nämligen förhandlingar kring Tysklands krav på handlingsfrihet och 
återförande av kolonier. Ledaren ställer sig frågan hur långt England är berett att gå, för att undvika 
det alla fruktar – nämligen krig. 

7.2. Annekteringen av Österrike och Sudetlandet 

Mest fokus under våren 1938 ägnas åt Österrikefrågan, eller ”Anschluss” som den kommit att kallas i 
historieböckerna med användning av Nazitysklands eget begrepp. Hitler ville införliva Österrike i det 
tyska riket, men detta motsatte sig den österrikiske förbundskanslern von Schuschnigg och utlyste 
folkomröstning om landets så kallade oavhängighet. Frågan avhandlas löpande i såväl nyhets- som 
opinionsmaterial under mars månad i Hallandsposten detta år. Den 11 mars konstateras i en rubrik 
på tidningens förstasida att”Nazisterna ämna ej rösta på söndagen i Österrike. Nejröst tolkas som 
landsförräderi”. Den tyska regimen ansåg alltså att det var att betrakta som landsförräderi att genom 
en nejröst motsätta sig ”Anschluss”.  

Efter dessa två inledande rapporteringsdagar går det fortsatt väldigt snabbt i händelseutvecklingen. 
Den 12 mars handlar hela tidningens förstasida om Österrike, med huvudrubriken ”Förbundskansler 
Schuschnigg har avgått” och ”Tyska trupper överskred i går Österrikes gräns”. På sidan 6 i tidningen 
ägnas en helsida åt notiser och telegram kring händelserna, med rubriker som ”Tyska trupper ha 
strömmat till gränsen. Trupptransport ett helt dygn. Tyskarna skylla åtgärden på den rådande 
upphetsningen i Österrike.” Genom formuleringen ”skylla åtgärden” anger tidningen redan här ett 
tidigt ställningstagande i fråga om händelseutvecklingen – dvs. att tyskarna helt enkelt var ute efter 
att hitta en anledning att gripa in och föregripa utvecklingen.  

Den 14 mars 1938 fortsätter rapporteringen från Österrike om häktningar och förbud mot 
österrikiska tidningar. I en osignerad ledare med rubriken ”En orolig weekend” konstateras att 
Österrike nu praktiskt taget är tyskt och att den (formellt uppskjutna) folkomröstningen som ska 
hållas endast kommer att ”bekräfta Hitlers seger”. Vidare konstateras torrt att ”Nazi äro icke för ro 
skull mästare i majoritetsval”. På samma sätt anses ju tidigare nazisterna ha fått makten i Tyskland. 
Texten avslutas med: ”Den förlorade segern i Versailles står nu segerherrarna lika dyrt som kriget”. 
Den avslutande formuleringen är ett tema som ska återkomma i Hallandspostens opinionsmaterial. 
Man menar att de hårda fredsvillkor som drabbade Tyskland har skapat det missnöje och den 
frustration som tros ligga till grund för nazisternas maktövertagande och krigslystnad.  

I samma nummer ägnas två helsidor åt rapportering kring Österrike, med konstateranden som ”Nu är 
det Hitler som bestämmer” eller ”Tyskarna i Österrike uppleva salighet av glädje o. gripenhet”. Dagen 
efter fortsätter rapporteringen med Hitlers triumffärd till Wien och på sidan 2 publiceras en ledare 
skriven av Valfrid Spångberg, där han kallar hela händelseutvecklingen för ”Inbrottet i Österrike”. 
Texten inleds med konstaterandet att ”[f]olkomröstningen i Österrike gick Hitler på nerverna”. Vidare 
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att Schuschnigg tvingats avgå för att undvika blodbad. I texten används ordet ”kupp” för att beteckna 
det tyska agerandet, vilket tydligt visar ett ställningstagande mot Tyskland: ”Kuppen hade lyckats, 
slaget vunnits snabbare än man troligen ens i Berlin föreställt sig”. Spångberg fortsätter sedan att 
lägga ut texten i närmast profetiska ordalag. ”I en svulstig proklamation, drypande av salvelse, 
upphöjde sig Hitler dagen efter dådet till den medborgerliga frihetens väktare, talade nedsättande 
om den av Schuschnigg planerade folkomröstningen och ställde i utsikt en ny efter tysk modell. 
Världen känner de nazistiska folkomröstningarna och vet vad de är värda.”  

Den 15 mars 1938 publiceras en krönika av Svipdags signatur ”Ögat”, som bär rubriken ”Austriae 
finis”. I texten uttrycker Johan Svipdag sorg över att Österrike som självständig nation har upphört att 
existera. Han pekar vidare på Hitlers beroende av Mussolini: ”Hade icke diktatorn vid Tibern 
[Mussolini] uppblåst den lille kasperdiktatorn Dollfuss vid Donau [tidigare diktator i Österrike] hade 
diktatorn vid Spree [Hitler] haft betydligt sämre chanser.” Här gör alltså Svipdag en anknytning till det 
österrikiska inbördeskriget under första hälften av 1930-talet och dess betydelse för Tysklands 
utveckling. Han menar också att de triumfer för Tyskland och tyska österrikare som dagarna innan 
har rapporterats, nog är uppskruvade av propagandan. ”Med en av preussiska bombplan och tanks 
alstrad ’salighet av glädje och gripenhet’ [se rubriksättning från den 14/3 ovan] gav den österrikiska 
staten upp andan. Och Musse [Mussolini] gratulerade!” Lägg märke till hur Svipdag använder sig av 
raljerande uttryck som ”den lille kasperdiktatorn” eller ett till synes kärvänligt smeknamn ”Musse”. Vi 
ser också en tydlig sarkasm i inledningen av citatet, där den tysk-österrikiska så kallade glädjen 
konstateras vara frammanad av den tyska militärmaktens kraftdemonstration. I tidningens ledare 
den 17 april ”Var står England?” skriver Valfrid Spångberg om Englands undfallenhet i hela 
händelseutvecklingen och väcker en kritisk fråga som senare ska återkomma, nämligen vad som 
kommer att hända vid ett eventuellt angrepp mot Tjeckoslovakien. Englands eftergiftspolitik var 
således på ett relativt tidigt stadium kritiserad i de av Hallandsposten publicerade opinionstexterna. 

Vi tar oss framåt ungefär en vecka i tiden och återkommer till en krönika av ”Ögat”, publicerad den 
23/3 med rubriken ”Att tänka”. Inledningen anknyter till ett yttrande av statsminister Per Albin 
Hansson, som sagt att man inte får släppa uppgiften att lära människor tänka. Detta hänför 
krönikören till händelserna i Europa, inte minst då Österrike, där just tänkande enligt Svipdag 
framstår som en bristvara: ”Den broderskyss [Hitler] gav i Anschluss har dock mera likhet med den 
semiten Judas en historisk dag skänkte bort än vad som anstår en rasren arier. [---] Det är tur för 
[Hitlers] undersåtar att de upphört att tänka eller i varje fall sakna möjlighet att ge uttryck för sina 
tankar.” Underförstått i dessa formuleringar finns alltså det tema om Hitler som mentalt störd som 
Svipdag använt sig av i tidigare publicerade texter från år 1936 och 1937 (se avsnitt 7.1 ovan). Vidare 
ser vi här ännu ett exempel på hur Svipdag använder sig av en metaforik med koppling till bibliska 
berättelser (se även”Röda Havet” från den 13/10 1936). Dagen efter, den 24 mars 1938, ironiserar 
Valfrid Spångberg i en ledartext över ”[d]et lyckliga Österrike” – vari han gör en poäng över hur Hitler 
strävat efter att framställa sig själv som det österrikiska folkets räddare, en åsikt som skribenten 
givetvis inte delar.  

I början av april väcks Österrikefrågan till liv igen, då det nu blivit dags för den folkomröstning som 
från början skulle ha ägt rum redan någon månad tidigare. Den 8 april publiceras en text av Valfrid 
Spångberg, som konstaterar att de översta namnen på valsedlarna i det österrikiska valet är Hitler 
och hans närmaste krets. Och den 11 april står tidningen med facit i handen: ”Omröstningen i Tysk-
Österrike gav väntat resultat. Anschluss och regimen fick grov majoritet”, konstateras på tidningens 
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förstasida. På ledarplats återfinns den osignerade texten ”Österrike-Anschluss”, som inleds med 
resultatet i Österrike som gav ett hundraprocentigt stöd för Naziregimen. ”En totalitär makts 
möjlighet att framkalla majoritet är bekant”, kommenterar ledaren med hjälp av en ironi detta 
valresultat och återknyter till det perspektiv som tagits upp i tidigare ledare.  

Österrikes öde var därmed beseglat och nyhetsperspektivet förskjuts nu till att i stället handla om 
Tjeckoslovakien. Frågan var vad som skulle hända med Sudetområdet, dvs. det område längs den 
tjeckoslovakiska västgränsen som beboddes av tyskar och som nazisterna ansåg tillhöra det tyska 
riket. På måndagen den 26 september 1938 pryds förstasidan av rubriken ”Tysklands villkor 
offentliggjorda. Den 1 oktober skall Sudetlandet vara i tyskarnas händer”. Nästföljande dag är 
förstasidan återigen fokuserad kring frågan: ”Hitler ger en frist till den 1 oktober”, ”Om Prag icke 
avstått Sudetområdet, då tar Berlin till maktmedel”. Det råder inga större tvivel i rapporteringen om 
att Hitler har stärkt sitt självförtroende efter annekteringen av Österrike och att en liknande 
utveckling kanske är att vänta även denna gång. Men något lugnare skulle det faktiskt komma att bli. 
Den 29 september berättar rubrikerna på Hallandspostens förstasida om ”[e]n ljusning i det politiska 
läget. Hitler inbjuden till fyrmaktskonferens”. Det som avses här är den konferens som kom att 
utmynna i den så kallade Münchenöverenskommelsen, där Tyskland och Italien lyckades komma 
överens med Storbritannien och Frankrike om att Tjeckoslovakien skulle avstå Sudetlandet till 
Tyskland, för att undvika krig. I en osignerad ledare den 1 oktober (rubriken ”Fred!”) konstateras att 
Europa andas ut, då ett krig har undvikits.  

Den publicistiska aktivitet som förekom kring Österrikes Anschluss står inte att återfinna i samma 
grad när det gäller frågan om Sudetlandet. Tonen är försiktigare och nyhetsrapporteringen betydligt 
mer avvaktande eller neutral. Den 4 oktober 1938 berättas om att Hitler företagit en Eriksgata i 
Sudet. Men lite kritik vågar sig tidningen ändå på i efterhand. Den 6 oktober publiceras Valfrid 
Spångbergs text ”Fredsköpet”, där följande kommentar kring Münchenöverenskommelsen bildar 
inledning: ”Det visar sig nu, att freden köpts genom kapitulation, och då var det ju inte någon större 
konst.” Lite längre ner vidare att ”… Münchenbeslutet gjorde kapitulationen närmast fullständig, lade 
landet värnlöst och berövade det en stor del av dess värdefulla tillgångar utan prövning av de villkor, 
som bjödos, samt bragte en miljonbefolkning mot dess vilja under tyskt våldsdöme.” Samma dag 
återfinns också på nyhetsplats medgivanden från Churchill om att ”[b]åde England och Frankrike ha 
lidit nederlag. Tjeckoslovakien är snart nazistiskt.” I en artikel från den 12 oktober med rubriken 
”Schuschniggs fruktansvärda timmar” görs en återblick till vårens händelser och upptakten till 
Österrikes Anschluss, där Hitler beskrivs ha bokstavligen tryckt ner den österrikiske förbundskanslern 
under deras möten, bland annat genom ”fruktansvärda vredesutbrott”. Denna text bör kunna ses 
som en kommentar till Münchenöverenskommelsen, genom att insinuera att annekteringen av 
Sudetlandet nog ändå hade ganska stora likheter med Anschluss.  

Utöver dessa texter kan vi ändå konstatera att mängden tidningsmaterial under september–oktober 
1938 är något mindre än förut, och tonen gentemot Tyskland mer neutral än under tidigare 
undersökta tidsperioder. Raljerande ordalag, ironier och sarkasmer förekommer inte lika ofta som 
tidigare, dårskapstemat tas inte upp på samma sätt som förut när München-överenskommelsen 
kommenteras och överlag verkar det som att Hallandsposten väger sina ord lite mer noga än förut. 
Detta är dock ett förhållande som, åtminstone för tillfället, förändras i takt med att judeförföljelserna 
inom Tyskland trappas upp och eskalerar kring den så kallade ”Kristallnatten”.  

32 
 



8. Tryckfrihetens svåra år, hösten 1938 – årsskiftet 1943/44 

När vi jämför Hallandpostens opinionsmaterial med krigsutvecklingen, går det ganska snart att se ett 
mönster – som tämligen väl följer parallellt med den tyska krigsmaktens inledande erövringar och 
senare dess förluster. När Tyskland i början av kriget skördar stora segrar och därmed torde kunna 
ingjuta fruktan även hos svenska publicister, märks en mer försiktig hållning hos Hallandsposten än 
vad vi tidigare har kunnat konstatera, sett både till mängden material och till tonen i texterna. När 
den tyska krigslyckan sedermera vänder, återgår tidningen till fler och tydligare opinionsyttringar 
gentemot hitlerregimen.  

Att vara avvaktande är dock inte detsamma som att vara helt tyst; vilket exempelvis visar sig vid en 
genomgång av material publicerat vid tidpunkten före och efter ”Kristallnatten” i november 1938. 

8.1. Kristallnatten, judehatet och Tjeckoslovakiens sönderfall 

”Tyskland utvisar flera tusen icke önskvärda polacker. I första hand sänds judar bort”. 
(Hallandspostens rubrik på förstasidan, den 29 oktober 1938) 

Den 8 november 1938 rapporterar Hallandsposten om ett attentat på den tyska Paris-ambassaden, 
där en ung polsk jude påstås ha skjutit ihjäl en tysk legationssekreterare i något som kallas en 
hämndaktion. Detta var en händelse som skulle komma att stå de tyska judarna dyrt. Följande dag, 
den 9 november, berättar rubrikerna på Hallandspostens förstasida att ”Judarna i Tyskland får sona 
attentatet i Paris.” I artikelform redogörs kort för våldsamheter i Kassel och avväpning av beväpnade 
judar i den tyska huvudstaden Berlin.  

Några dagar senare återkommer tidningen till händelseutvecklingen. Den 11 november konstateras 
på förstasidan att ”[v]ilt rasar hatet mot judarna i hela Tyskland”, och vidare att: 
”Legationssekreterarens död har släppt alla lidelser lösa”. Nästföljande dag ägnas en osignerad 
ledare med rubriken ”Judeförföljelserna i Tyskland” åt det som hänt. Här berättas om hur tysk polis 
lugnt tittar på när judiska egendomar förstörs, vilket kommenteras i följande dystopiska ordalag: 
”Det börjar snart kännas kusligt att kallas människa. Svårt är att tro att det tyska folket skulle i 
gemen kunna känna sig samhörig med dessa dåd.” Vidare att om dylika händelser tillåts i Tyskland 
”… måste [det] uppfattas som tecken på inre svaghet och nervositet”. Skribentens poäng är således 
att händelserna är ett uttryck för den nazistiska regimen och propagandan, snarare än en tysk 
folkyttring. Torsdagen den 17 november anknyter en osignerad ledare åter igen till ”Pogromerna i 
tredje riket”. Ledaren uttrycker avsky mot behandlingen av judarna, exempelvis genom formulering 
som följande: ”Den mentalitet som skänkt sitt gillande och sitt stöd åt dessa aktioner är så 
främmande och väsensskild från det kulturella arvet i västerlandet att det internationella förtroendet 
sjunkit till nollpunkten.” I texten ges vidare vittnesbörd från Tyskland som påstår att folkstämningen 
är ogillande mot den anti-judiska politiken.  

Under slutet av november och månadsskiftet december sjunker ämnet om judeförföljelserna sakta 
undan i Hallandsposten. Men den 10 december 1938, återkommer ”Ögat” till ämnet igen. Krönikan 
har denna gång fått rubriken ”Syndabock” och börjar med att konstatera hur den senaste tidens 
judeförföljelser i Tyskland har utvecklats. Svipdag söker sedan en förklaring till själva grunden till 
förföljelserna. ”Tyskarna funno i judarna de syndabockar på vilka de sköto skulden för sina olyckor 
under de senaste 25 åren. Men det är tyvärr icke enbart en tysk företeelse.” Konstaterandet i den 
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avslutande satsen följs upp med beskrivningar av judeförföljelser i Tjeckoslovakien och det 
sedermera självständiga Slovakien (Tjeckoslovakiens sönderfall återkommer vidare här nedan).  

Under dagarna 13–14 december 1938 publicerar tidningen sedan två ledare av skribenten Valfrid 
Spångberg, där han avhandlar judehatet och hur gränslöst detta kommit att bli. I Spångbergs ledare 
den 14 december med rubriken ”Det tyska judespionaget”, skriver han bland annat: ”För nazisten 
finnas inga statsgränser. Varhelst en nazist har något att beställa, det må vara på denna eller andra 
sidan av jordklotet, är det hans sak att ta ledningen och bestämma, hur det skall vara. I varje 
nazistfrö gror en ’führer’, som det är allas plikt att lyda. [---] Varje respekt för andras rätt är dem 
främmande, det må vara liv eller egendom, att inte tala om en sådan bagatell som frihet.” Även om 
innehållet i detta får anses något löst knutet till själva judeförföljelserna, så ger den uttryck för 
samma inställning till det nazistiska sättet att vara.  

Inledningen av 1939 präglas mycket av turerna i Tjeckoslovakien rörande Slovakiens vilja att uppnå 
status som självständig stat. Denna process är starkt knuten till Naziregimens strävanden, på så vis 
att ett självständigt Slovakien skulle kunna utvecklas till att bli ett tyskt lydrike. Frågan avhandlas i en 
osignerad ledare den 14 mars 1939 (”Under ödets häl”). Regeringen i Prag beskrivs vara den sida som 
vill hålla ihop hela nationen Tjeckoslovakien, medan slovakerna alltså vill vara självständiga. 
Skribenten menar att Slovakien knappast kan räkna med att kunna förbli en fortsatt oberoende stat, 
utan att Tyskland snart nog omvandla området till en lydstat. Som slutsats framförs åsikten att 
Tjeckoslovakien borde hålla ihop ”… för att rädda vad som räddas kan”. Redan följande dag 
rapporterar tidningen dock om hur Tjeckoslovakien fallit samman i och med att Slovakien utropat 
självständighet. Och tyskarna är verkligen inte senfärdiga, redan dagen efter rapporteras i 
förstasidesrubrikerna att hakkorsflaggan nu vajar över Böhmen och Mährern: ”Tjeckerna ej längre ett 
fritt folk. Tjeckien inkorporeras militärt, politiskt och ekonomiskt i Tyskland”. Lite längre ner står också 
att läsa om konsekvenserna för landets judar. ”Judarna skola köras ut som i Tyskland. Tjeckiskt språk 
och tjeckisk kultur inom ramen för nationalsocialismen”.  

I opinionsmaterialet kommenteras händelseutvecklingen den 16 mars 1939. Den osignerade ledaren 
”Tjeckien utplånat” konstaterar att Hitler har brutit sina löften enligt Münchenöverenskommelsen, 
dvs. att Tjeckoslovakien skulle få fortsätta som självständig stat (efter överlämningen av 
Sudetområdet). ”Vad är löften och fördrag värda i dag?”, frågar sig ledaren och anspelar här på de 
vidare löftena från Hitler om att avstå från ytterligare territoriella krav i Europa. Texten får så att säga 
en fortsättning i följande dags ledare ”Vinter i luften” (osign., 17/3 1939). Här görs ett försök att 
förklara de tyska territorialkrav, som en konsekvens av de eftergifter som Tyskland fått göra i och 
med Versaillesfreden. Textens poäng är att västmakterna har sig själva att skylla: ”När Hitler började 
sina ’oblodiga’ erövringar – Rhenlandets besättande, annekteringen av Österrike och Sudetlandets 
införlivning, kunde han räkna med ett goodwill i världen. Det var en allmän uppfattning hos 
människor med rättskänsla att Tyskland blivit illa behandlat. Man förstod vad som skedde”. Det är 
viktigt att påpeka att den här texten inte tar parti för Tysklands sak, men däremot utgör ett försök att 
sätta in hela händelseutvecklingen i ett vidare perspektiv – där de för Tysklands del hårda 
fredsvillkoren efter första världskriget ges en stor betydelse. 

Lika förstående är dock inte opinionsmaterialet till de vidare krav som av Hitler framställdes under 
slutet av mars månad. Nazityskland var inte nöjt med att ha kopplat grepp om Tjeckien, utan gjorde 
nu även anspråk på Memelområdet i västra Litauen. Under dagarna 22–24 mars 1939 rapporteras 
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kring hur Tyskland med hjälp av ett ultimatum tilltvingat sig Memel och hur Hitler anlänt dit och 
triumferat. Men den 24/3 kontrasteras bilden av de engelska reaktionerna. ”Chamberlain ger tyska 
regeringen kraftig varning. Söker Hitler dominera Europa?” lyder rubriksättningen på tidningens 
förstasida. Temat fortsätter den 1 april, med rubriken ”Hitintill men icke vidare” som alltså är 
Englands bud till Tyskland. I en osignerad ledare samma dag (”Den hektiska febern”), gläds skribenten 
åt att västmakterna nu äntligen har börjat visa tydliga reaktioner på Hitlers anspråk och genom sina 
uttalanden ger svar på de hot som axelmakterna uttalat: ”Efter Chamberlains förklaring i går kommer 
Hitlers tal i dag, men världen är icke lika intresserad som förr. En man som svikit sitt givna ord kan 
icke tagas på allvar på samma sätt som man tidigare bemödat sig om. [---] Ingen litar längre på ord 
och förklaringar, blott på kanoner”.  

”Numera ha folken svårt att tro på löften förrän de se gärningarna”, konstateras vidare i en 
osignerad ledare den 4 april 1939. Texten utvecklar sedan kring det som betraktas som Hitlers 
misstag, exempelvis att ockupationen av Tjeckien fick till konsekvens att England sa upp sitt 
handelsfördrag med Tyskland, vilket naturligtvis inte var helt lyckat. Att England nu vaknat från sin 
dvala och på allvar visat reaktion mot Tyskland var ju också någonting som verkar glädja 
Hallandspostens ledarskribent. Och den 15 april 1939 konstaterar den osignerade ledaren att  
”… England [nu tagit] ett steg ytterligare bort från den splendid isolation, som länge varit riktpunkt 
för dess utrikespolitik. Till garantien åt Polen kommo försäkringarna åt Rumänien och Grekland.” Det 
som mest kännetecknar tidsperioden konstaterar ledaren, är dock en enorm spänning mellan de 
olika stormakterna. Trots ett tydligt ställningstagande för västdemokratierna och mot Axelpakten, så 
kan det ändå konstateras att det finns en viss uppmjukning i hur ofta och hur kritiskt Hallandsposten 
vågar sig på att skriva om Nazityskland. Betecknande är exempelvis att man hellre uttrycker 
besvikelse över Tyskland eller möjligen Hitlers svikna löften, än att man vågar sig på att göra de 
paralleller med dårskap eller övriga förlöjliganden kring Hitlers person eller nazismen, som vi kunnat 
se i tidigare delar av analysen.  

8.2. Nervkrig och svenska nazister 

Under sommaren och inledningen av hösten år 1939 går Europa som på nålar och väntar på vad som 
kan komma att bli Tysklands eller axelpaktens nästa drag. I fokus står den så kallade Danzigfrågan 
och omvärldens allmänna förhållningssätt kan beskrivas med Valfrid Spångbergs ord i rubriken den 
10 juli 1939, nämligen ”[s]pänning och ovisshet”. I texten spekuleras kring vad som kan vara Hitlers 
planer, samt vilka möjligheter som finns hos de olika staternas arméer. Hitler som krigsherre eller 
strateg beskrivs enligt följande: ”För blodsutgjutelsen och ödeläggelsen ryggar han säkert inte. Att 
millioner människor få sätta livet till hejdar honom icke. Men sin ställning och sitt verk vill han 
förvisso icke vedervåga.” Vi kan ana oss till en underliggande poäng här som består i att Hitler nog 
inte tänker sätta igång ett krig som han inte ser sig ha goda chanser att vinna. 

”Medan nervkriget pågår för fullt, har den tyske envåldshärskaren tagit semester”, konstaterar 
tidningens osignerade ledare från den 15 juli 1939. I texten utvecklas sedan vidare (i en ganska 
neutral ton) turerna kring Danzig. På nyhetsplats förekommer nu också en hel del om mobiliseringen 
kring Danzig och rädslan för vad som ska hända. I början av augusti 1939 fortsätter spekulationerna 
om vad som komma skall. Den osignerade ledaren ”England samlar sig” (3/8) reflekterar kring ett 
yttrande från den ”förutvarande brittiske utrikesministern” om att England nu begravt sin 
avspänningspolitik på 40 famnars djup. Med andra ord att England nu rustar sig för krig.  
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Att världen håller andan inför vad som Tyskland kan tänkas hitta på, är ett tema som återkommer i 
den osignerade ledaren ”Beredda” (11/8 1939) – där inledningen går i numera ganska välkända 
formuleringar om att Hitler tagit för vana att lova en sak och sedan göra annat. Här görs en parallell 
till hur Polen och Ungern jublat när Tyskland gick in i Tjeckien, något som Polen nu ångrar (Hitler 
hade ju ställt in siktet på Danzig) – och även Ungern har så smått börjat inse vad som kan hända: ”Nu 
börjar det synas som att Ungern börjat erfara något av samma fruktan för sin framtid som Tjeckien 
hade. Hitler hade bestämt sig för en resa till Ungern men ville för det ändamålet ha med sig 10.000 
tyska poliser. Så stor fruktan har nämligen den tyska riksledningen att ungrarnas kärlek är till 
statschefen för den store grannen att tiotusen poliser behövas för att skydda honom mot alltför 
energiska kärleksyttringar.” Undertonen i den sarkastiska formuleringen är att Hitler nog kan tänkas 
vilja invadera länder både till höger och vänster, med vilka metoder som helst och till och med under 
förevändningen att det skulle röra sig om något så diplomatiskt som ett statsbesök.  

I Hallandspostens opinionsmaterial finns förstås också en hel del fokus på de lokala och nationella 
politiska förhållandena. En uppmärksammad nyhetshändelse på hemmaplan, var när en viss Pilarsky, 
tidigare tysk medborgare och bosatt i en tysk koloni i Falkenberg, under sommaren greps för 
insmuggling och försäljning av skjutvapen (se kommentar i avsnitt 4.1, ovan). I den osignerade 
ledaren ”Smugglingsaffären” den 4 augusti 1939 resoneras kring det faktum att en landsfiskal och en 
åklagare hade köpt pistoler av Pilarsky. Vidare att en pistol hade sålts till ”Slöingefyrern Midby” (dvs. 
en lokal nazistledare): ”När [Pilarsky] sålde pistolen till nasseledaren underlät han icke förhöja dess 
affektionsvärde genom utsagon att den i [första] världskriget tagit död på många människor. Hur 
ömt den måste smekts av Midby… Människoblod. Det luktar något det.” Sarkasmen är tydlig och 
parallellen naturligtvis mycket träffande. Den 17 augusti 1939 publiceras en text av Valfrid Spångberg 
(”De farliga flyktingarna”), som liksom inspelen om Pilarsky-affären tar sikte på en eventuellt 
framgroende nazism i Sverige. Hela texten är en reaktion mot den misstänksamhet mot flyktingar – 
inte minst judar – som skribenten tycker sig märka i landet: ”Det är för galet, att landet ska hålla sig 
så gott som avspärrat för inflyttning, samtidigt som vi klaga över otillräcklig folkökning och bereda 
oss på att snart nog stå inför en inbrytande folkminskning.”  

Den 10 augusti skriver ”Ögat” en krönika, som den här gången fått rubriken ”Att sköta egen kål”. I 
texten utspelar sig ett samtal mellan ett implicit berättarjag och byasmeden Sebulon Jönsson från 
Örken. Sådana samtal skulle senare komma att bli ett återkommande narrativ i ”Ögats” spalter, där 
Sebulon Jönssons repliker egentligen torde vara ett uttryck för Svipdags egna åsikter. På så vis förde 
skribenten så att säga ett samtal med sig själv. I just denna text får byasmeden ikläda sig åsikten att 
Sverige bör vara neutralt för att undvika inblandning i krig (det är också vad rubriken metaforiskt 
anspelar på). Texten hänvisar till händelser under 1800-talet, då Sverige genom att välja sida riskerat 
att hamna i krig. ”’Du ska se bakåt för att ana dig vägen framåt’, undervisade Jönsson” skriver Ögat.  

8.3. Den svenska neutralitetspolitiken 

Den 1 september 1939 publicerar Hallandsposten ett extrablad, med rubriksättningen ”England och 
Frankrike mobilisera. Tyska trupper och flyg till allmänt angrepp mot Polen. En mängd städer 
bombarderade.” Dagen efter bär tidningens förstasida rubriken ”England går ut i kampen” och 
rapporterar om ett franskt-engelskt ultimatum till Tyskland, om att de båda länderna ska komma 
Polen till hjälp om inte de tyska trupperna dras tillbaka. Ledaren från den 2 september bär helt enkelt 
rubriken ”Krig!” (osign.). Texten framhåller det hemska och meningslösa med krig och återanknyter 
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till den stora förstörelsen av Europa och dess folk vid det första världskriget. Men den kanske största 
poängen i texten är en uppmaning till svensk neutralitet: ”Högerman, liberal, socialdemokrat eller 
kommunist! I dessa tider låten oss förena oss i de gamla orden: Varder svenske!” 

De närmast efterföljande dagarna återkommer tidningen till rapporteringen om krigsutvecklingen. 
Såväl på nyhetsplats som på ledarplats görs reflektioner över vad som håller på att hända och bland 
annat konstateras i ledarna att detta är ett stormaktskrig. Såväl rapportering som opinionsmaterial 
håller en neutralt berättande ton i detta skede, även om man på nyhetsplats kan tycka sig märka att 
tidningen gärna vill framhålla polska truppers ”framgångar” gentemot Tyskland. Den 13 september 
lyder rubrikerna på förstasidan exempelvis ”Väldiga förluster för tyskarna.” Tidningen lutar sig också 
hellre på engelska än på tyska uttalanden, vilket kan ses som ett sätt att välja sida i kriget.  

Den 14 september 1939 gör ”Ögat” en reflektion över de gångna veckornas snabba 
händelseutveckling. Spalten bär rubriken ”På tröskeln till kristid” och använder sig återigen av den 
narrativa formen med ett fiktivt samtal mellan redaktören och bysmeden Sebulon. Om krigets 
utbrott yttrar sig smeden så här: ”Hur skulle det kunna gå annorlunda, sade han, när Hitler tog Stalin 
i näven. Om Gud fader och Hin håle ingå nonaggressionspakt med hinannan…! För mindre kan jorden 
börja bäva i kramp”. Parallellen till förhållandet Gud och djävulen här, kan ha att göra med Stalins 
präststudier (Sennerteg 2003, s31–37), vilket i så fall skulle stämma in på Svipdags retoriska stil i 
många andra texter, där metaforer och bibelliknelser stundtals är ganska vanliga. Poängen är i alla 
fall att Stalin kan åläggas en stor skuld för krigsutbrottet, genom accepterandet av den tyska icke-
angreppspakten. Under återstående dagar av september månad år 1939 ägnas mycket utrymme 
naturligtvis åt händelserna i Polen, och man kan konstatera att även om tonen är tämligen neutral i 
såväl nyhetsartiklar som opinionsmaterial under perioden, så uttrycks i alla fall aldrig några sympatier 
för Tysklands del i Hallandsposten. Men tonen gentemot den nazistiska krigsmaskinen präglas mer av 
resignation än av protestlust.  

När det gäller den svenska neutralitetspolitiken, kan vi konstatera att Hallandsposten avstår från att 
ifrågasätta regeringens ageranden. I det tämligen omfattande material som ligger till grund för denna 
analys, påpekas gång på gång vikten av en svensk neutralitet. Västalliansens försök att vinna över 
neutrala stater på sin sida kommenteras av ”Ögat” den 6 april 1940, i texten ”Redaktör Josua och 
Jerikos mur”, där vi återigen ser ett exempel på Svipdags svaghet för liknelser med bibelns historia. 
Texten inleds med att Svipdag kort återger en historia om gallernas anfall mot Rom år 387, där en 
skock skränande gäss väckte liv i de sovande och intet ont anande romarna. Han gör sedan en 
allegori, där historien om gallerna och Rom utgör utgångspunkt för ”Ögats” beskrivning av den 
moderna psykologiska krigföringen: ”… följande sin parolle – ett modernt krig är nervernas krig – 
låter Hitler de kacklande gässen gå till anlopp mot Kapitolium [sic!] för att sönderbryta nervfibrerna 
hos sina motståndare. Och dessa ha i sin tur tagit upp metoden och vräka skriande gåshopar nedför 
berget på de neutrala småkrypen vid dess fot.” Texten fortsätter sedan med en utvikning kring all 
ryktesspridning som förekommer i pressen vid denna tid – och här får den ryktbare Torgny 
Segerstedt sig en rejäl känga: ”Om en tidningsman slänger sitt omdöme i papperskorgen och skickar 
ryktet till sätteriet, så har rubriksättaren första april hela året. Det är bara synd om de yrvakna 
läsarna – mycket troskyldigt folk, som har en kuslig vana att tro saker och ting bara för att de har 
kommit i tryck, ehuru de ständigt bedyra att alla tidningarna ljuga. Den segerstedtska koncernen i 
Göteborg har en mycket briljant têtplacering [sic!] på detta Åbylopp. I förrgår visste den sålunda 
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berätta att tyskarna samlat alla flatbottnade ekor i Östersjön för att då isen smält i Kattegatt göra 
strandhugg i Norge”.  

Neutralitetsuppmaningen blir ett återkommande inslag i Hallandspostens ledare från våren 1940, 
med framförande av olika perspektiv på ett och samma huvudtema. Den 30 april har ledaren 
rubriken ”För Sveriges oberoende” (osign.) och utgör en kommentar till den tyske utrikesministerns 
senaste uttalande om Sverige: ”Det är naturligtvis icke betydelselöst om ett stort krigförande lands 
utrikesminister förklarar att Sveriges neutralitet är höjd över alla tvivel. [---] På första maj 
demonstrera vi för neutralitet men icke en räddhågans position att våga ta ansvar utan i 
förvissningen om att en väpnad makt mot varje försök att överskrida landets gränser är det för 
framtiden mest lyckliga. […] Mot vargar med eller utan fårskinnspälsar måste vi vara beredda.” 
Poängen är alltså att en neutralitet i kombination med en försvarsvilja måste vara den rätta vägen för 
Sverige att gå, för att undvika att bli ett ”genomgångsland” för Tyskland.  

Den tyska krigsmaskinen har under våren 1940 inlett sitt härtåg genom den europeiska kontinenten. 
På nyhetsplats märks en tydlig oro för vad Tyskland kan åstadkomma, eftersom det i detta tidiga läge 
av kriget ser ut att vara en närmast oövervinnlig kraft. Hallandspostens (osign.) ledare den 11 maj 
1940 bär rubriken ”Tärningen är kastad” och tonen i texten går bäst att beskriva som präglad av 
uppgivenhet och indignation. ”I långa motiveringar har det tyska riket framlagt skäl för sin invasion”, 
skriver ledaren och fortsätter lite längre ner: ”Sedan det mellanfolkliga rättsinstitutet i folkförbundet 
fallit samman och detta svikit sin uppgift, är det emellertid ganska onödigt med förklaringar och 
ursäkter.” Känslan av uppgivenhet återfinns i tidningens ledare från den 21 maj (”Situationen”, 
osign.), där läget i Frankrike och Belgien reflekteras i dystra tongångar, bland annat med 
konstaterandet att situationen för de västallierade ser allvarlig ut. Skribenten söker sedan en 
förklaring till den Nazityska framryckningen, i ett perspektiv som har framförts tidigare, nämligen de 
eftergifter som Tyskland fick göra vid fredsavtalet efter första världskriget. ”Tyskland, som förlorade 
världskriget på grund av de allierades defensiv, har i stället med uppbjudande av all sin krigsteknik 
och sitt folks kraft under dessa rustningsår sök fullborda ett offensivvapen så starkt att det på kort tid 
kunde tillämpa sig seger.” När Frankrike sedan till slut också kapitulerar för den tyska övermakten i 
slutet av juni, är detta förstås en stor nyhet i Hallandsposten, med mycket utrymme på nyhetsplats. 
Ledaren från den 28 juni bär rubriken ”Efter Frankrikes fall” (osign.) och konstaterar att de krav som 
Frankrike får underkasta sig är hårda – men, menar skribenten ”kunde ha varit värre”, i jämförelse 
med de krav som Tyskland fick underkasta sig vid Versaillesfreden.  

Uppgivenheten inför Tysklands krigsframgångar fortsätter att märkas i Hallandspostens texter, där 
man den 2 juli 1940 publicerar Valfrid Spångbergs text ”Den nya världsordningen”. Texten inleds med 
en utblick: ”Hur kommer den värld att ta sig ut, där människor skola bygga och bo, om kriget skulle 
sluta, som det börjat och hittills fortsatt, med en förkrossande seger för de stater, som vilja stöpa om 
den efter sin nya melodi eller sina nya modeller, ty de har ju var och sin, liksom de ha var och en sina 
anspråk på, vad som skall höra dem till?”. Spångberg fortsätter sedan med ett scenario kring hur de 
tre stora diktaturerna Tyskland, Ryssland och Italien kan tänkas vilja dela upp världens länder mellan 
sig. Han ser dock en möjlighet att få slut på eländet, nämligen att stormakterna skulle drabbas av en 
osämja sinsemellan. Två veckor senare fortsätter Spångberg sitt resonemang, i texten ”Locktoner och 
maktpolitik” (Hallandsposten den 16 juli 1940), med en reflektion kring hur Tyskland lockat till sig en 
annektering av småstater, som låtit sig övertalas av stormakten i tron att de ska få behålla viss 
suveränitet. Han gör därefter en allegori med där infångandet av vilda djur är utgångspunkten: ”När 
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skygga djur skola fångas in, visar man dem inte burarna, där de skola sitta, utan göra sig all möjlig 
möda att undanröja allt, som kan skrämma och hindra dem från att gå i fällan”. Trots indignation och 
uppgivenhet, så finns det alltså ett visst utrymme i tidningen för kritiska perspektiv på saken, 
åtminstone i och med de texter som publiceras av Valfrid Spångberg. 

8.3.1. Avvikelser från neutralitetspolitiken 

Transiteringen av tyska soldater på det svenska järnvägsnätet är kanske det som svenskarna 
uppfattat som sin största eftergift i den neutrala hållningen. I Hallandposten ägnas inte mycket 
utrymme åt frågan, men ett par kommentarer står ändå att finna. Den 24 juli 1940 ägnas ledaren åt 
”Major Arv. Erikssons föredrag” (osign.). Det rör sig alltså om ett radioföredrag av den under kriget 
välkände ”radiomajoren”, som lagt ut texten om transittrafiken utifrån ståndpunkten att detta INTE 
är detsamma som att ge upp neutraliteten. Hallandsposten ansluter sig till denna åsikt och stöttar 
alltså regeringen i beslutet att tillmötesgå de tyska kraven, vilket är en ståndpunkt som upprepas i 
ledaren ”De stora frågorna” (osign.) den 9 augusti. Här konstateras dels att eftergiften inte har varit 
större än vad som överenskommits (vilket är ett svar på vid den här tiden förekommande rykten om 
motsatsen), samt att ”[n]är Sverige föll undan för det tyska kravet gav det icke därmed upp 
motståndet mot andra krav med större räckvidd, som eventuellt komma att ställas på det.” 

Midsommartiden år 1941 överskuggades av två viktiga händelser för svenskarna. Den första 
händelsen, en världshändelse, var Tysklands angrepp på Sovjetunionen i den så kallade ”Operation 
Barbarossa”. Naziregimen sa upp sin icke-angreppspakt med stormaktsgrannen i öst och enligt 
Hallandspostens ledare den 23 juni 1941 (”Kriget i öster”, osign.) kan det knappast ses som någon 
större överraskning: ”Gammal erfarenhet lär att onaturliga äktenskap sluta i tragedier och den tysk-
ryska vänskapen var ett sådant politiskt parti, som utåt tedde sig naturvidrigt”. Ändå stödde 
Hallandspostens opinionstexter uppfattningen om att likheterna mellan den kommunistiska och 
nazistiska ideologin var större än skillnaden – något som nämnts tidigare och som upprepas i ledaren 
”Kommunister och nazister” (osign.) från den 12 juli. ”Kommunisttidningen Ny Dag anklagar 
nazisterna i Sverige för uppmaning till mordbrand och terrordåd mot meningsmotståndare samt för 
att förbereda till väpnat uppror med hjälp av främmande trupper, och nazistbladet Dagens Eko riktar 
motsvarande beskyllningar mot kommunisterna. De ha förmodligen rätt båda två.” konstaterar 
ledaren, med ett ironiskt tonfall. Texten likställer därmed de två grupperna som antidemokratiska 
och konstaterar att om man inte kan lösa upp själva grupperingarna, så kan åtminstone statsmakten 
förhindra att deras tidningar sprids (något som ju också statsmakten försökte göra, se även avsnitt 
3.2.1 tidigare i detta arbete).  

I turerna kring den så kallade midsommarkrisen förekom en del spekulationer kring huruvida den 
svenska kungen skulle vara tyskvänlig, något som också den tyska propagandan försökte slå mynt av. 
Att så skulle vara fallet vill dock skribenten Valfrid Spångberg slå hål på, i sin text ”Spekulationerna på 
[sic!] kungen”, publicerad i Hallandsposten den 29 augusti 1941. Spångberg argumenterar först för 
det ologiska i att kungen skulle driva en uppfattning som saknar stöd hos den svenska statsministern. 
I tidningen Den Svenske Nationalsocialisten har det dessutom förekommit en text som berättat om 
hur man varit i Berlin och hört sig för om godkännande av ministerlistor för en svensk nazistisk 
regering (som skulle avsätta den sittande samlingsregeringen). Vidare att den svenske nazistledaren 
Lindholm skulle vara på förhand utsedd av den svenske kungen att leda en sådan regering. 
Skriverierna avvisas av Spångberg som rena fantasier, vilka uppstått som en konsekvens av en svensk 
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beundran för den norske regeringschefen Quisling och hans Nasjonal Samling. Spångberg avslutar 
med att slå fast: ”Tanken att förvärva konung Gustavs medverkan till en nazistkupp är fantastisk i sin 
vettlöshet”.  

Under år 1942 framstår den svenska neutralitetspolitiken som ett ganska hett och omdiskuterat 
ämne. Olika perspektiv på neutralitetsfrågan dyker med jämna mellanrum upp i opinionsmaterialet 
och även med jämna mellanrum på nyhetsplats. Hallandspostens hållning som försvarare av 
neutraliteten är redan tidigare känd – och det är ett ställningstagande som tidningen gång på gång 
argumenterar för i sitt opinionsmaterial. Den 24 februari 1942 återkommer ledaren ”Sveriges läge” 
(osign.) till frågan om neutraliteten, den här gången sett i förhållande till västalliansens perspektiv. 
Inledningsvis görs en reflektion kring hur Sverige kommit att hamna mitt emellan de olika 
stormakternas krig och vilka påtryckningar som finns från olika håll. ” Likväl [sic!] som en vacklande 
svensk hållning utgör en lockelse för de allierade till företag mot Sverige, skulle samma hållning fresta 
tyskarna att förekomma denna utveckling genom en ockupation. En sådan skulle om den lyckades ge 
tyskarna vissa strategiska fördelar såsom en genomfart på svenska järnvägar till och från Norge 
genom Östersjön”. Skribenten pekar samtidigt ut vilka fördelar för Tyskland som finns med en svensk 
neutralitet, exempelvis möjligheten till handelsutbyte, samt ett visst skydd på Östersjön mot 
västallierade sjöstyrkor. Hursomhelst, anas i texten en oro för vad Tyskland skulle kunna tänkas ha 
för avsikter med Sverige, särskilt om det senare skulle komma att närma sig västmakterna. 

8.3.2. Tyska klagomål på svensk press 

Att Tyskland ganska tidigt försökte koppla grepp om de neutrala staternas informationsvägar har 
diskuterats redan i detta arbetes litteraturgenomgång. Och även i Hallandspostens rapportering 
dyker det upp notiser om den tyska pressens och propagandaapparatens utfall mot småstaternas fria 
press. Följande är hämtat ur en kort artikel från den 17 oktober: ”De neutrala varnas för att ta parti. 
Tidningarna påstås förvränga sanningen. – De brittiska förlusterna allvarliga”. Rapporterna kommer 
från Berlin/TT där de tyska tidningarna uttrycker sig i fördömande ordalag. ”Man måste fråga sig 
huruvida det inte för de neutrala tidningar, som göra sig till tolk för dylika förhoppningar [att det 
skulle gå dåligt för Tyskland i kriget], står klart att de på detta sätt – medvetet eller omedvetet – 
ställa sig på Tysklands motståndares sida”.  

Även om tyskarna aldrig företog något väpnat angrepp mot Sverige, lyckades man ändå att med 
andra medel påverka svenska regeringens tryckfrihets- och presspolitik. Att den svenska riksdagen 
under maj månad 1940 drev igenom propositionerna 268–270, om begränsningar i tryckfriheten 
avrapporteras i Hallandsposten den 22 maj och kommenteras dagen efter i ledaren ”Tryckfriheten” 
(osign.). Texten inleds med en utvikning kring den svenska tryckfriheten som en ”pärla”, men det 
uttrycks samtidigt en förståelse för att vissa inskränkningar görs och att ansvaret så att säga 
förändras. ”Vi ha ingenting emot en skärpt lagstiftning mot pressens frihet under hårdare tider – inter 
armas silent leges [i krigstid tiger lagen] – men vad vi också skulle önska vore ett mera öppenhjärtigt 
språk från de styrande om vad de vilja”, menar ledaren. Notera här, att utgångspunkten är ett 
uttryckt stöd för regeringens hållning i frågan. 

Blev det inte ett mer ”öppenhjärtigt språk” från de styrande i Sverige, skulle det i alla fall komma att 
dyka upp krav från Tyskland på hur den svenska pressen borde bete sig. På Hallandspostens 
förstasida den 25 juli 1940 förekommer en mindre artikel som redogör för ett tyskt missnöje mot 
svensk dagspress. Det är Berliner-Börsen-Zeitung som kritiserat tidningarna Socialdemokraten och 
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Nya Dagligt Allehanda, för deras skildringar av relationen mellan Tyskland och Ryssland. Och ett par 
veckor senare, den 18 augusti vet Hallandsposten att rapportera om ett ”[h]äftigt tyskt angrepp på 
TT och Radiotjänst”, som anklagats för att vara ”engelskfärgade” i sin rapportering. 

I en nyhetsartikel från den 14 mars 1942 (”Kvarstad på inalles 17 tidningar”) konstateras att flertalet 
tidningar, däribland Arbetartidningen, Smålands Folkblad och Bohusläningen blivit beslagtagna i 
efterhand under fredagen, gällande onsdagen och torsdagens publikationer om skildringar av tyska 
grymheter begångna i Norge. Motiveringen framförs sakligt i Hallandsposten som bland annat att: 
”En alltmer ökande tendens har framträtt att i tryck återge utförliga skildringar av grymheter 
begångna av olika krigförande parter. Uppgifternas sanningshalt kan under nuvarande förhållanden 
svårligen kontrolleras. Enär dylika skildringar föranleda missförstånd med främmande makter, har 
regeringen till fullföljande av sin neutralitetspolitik vid upprepade tillfällen ansett sig nödsakad 
inskrida mot dylika skräckskildringar riktade mot än den ena, än den andra krigförande makten”. I 
själva verket vet vi ju att regeringen agerade enligt en självsanerande princip och att ingripanden 
ganska sällan skedde mot någon annan än mera öppet tyskkritiska publiceringar, om än med 
neutralitetspolitiken som främsta argument (se även avsnitt 3.2, ovan). Att Hallandsposten väljer att 
ställa sig på regeringens sida i detta fall är intressant, men det har även tidigare funnits exempel på 
hur Hallandspostens hållning och opinionsriktning blev ett försvar av regeringens åtgärder (se 
exempelvis debattinläggen kring transittrafiken, ovan). 

Vi kan i texterna ovan se att Hallandsposten i sin opinion tenderar att anta samlingsregeringens 
perspektiv och argument för att framhärda med neutralitetspolitiken, även om det stundtals innebär 
att tillmötesgå tyska krav på eftergifter. Men helt lierad med regeringens ställningstaganden är 
tidningen inte alltid. Den 28 mars 1942 publiceras en artikel med rubriken ”Tidningsbeslag 
kännetecknande för polisstat”. Artikeln härrör från ett uttalande av studentföreningen Verdandi, 
vilken hävdat att de inskränkningar som regeringen företagit mot tidningar är opassande för ett 
demokratiskt rättssamhälle. Texten är sakligt beskrivande, men publiceringen i sig visar ändå på en 
vilja från Hallandspostens sida att markera att det finns olika sätt att se på saken och olika möjliga 
perspektiv att anta i frågan om neutraliteten och tryckfriheten. 

8.3.3. Finlands sak är vår? 

Den 4 november 1939 rapporterar Hallandsposten om ryska hot mot Finland, om det senare inte ger 
vika. Den 1/12 återkommer tidningen i en osignerad ledare (”Olyckan över Finland”) till det som höll 
på att hända i vårt östra grannland. ”Lammet har aldrig och kan aldrig få rätt gentemot vargen. Lika 
litet kan en småstat få rätt mot en stormakt”, konstaterar ledaren. Således uttrycks sympatier för 
Finland, men samtidigt upprepar ledaren det som sagts i tidigare texter, nämligen vikten för Sverige 
att hålla huvudet kallt och alltså att försöka hålla sig utanför.  

Valfrid Spångberg skräder inte orden i sin text ”Den stora staten och den lilla” (med 
publiceringsdatum 4 december 1939), där skribenten med kraft framhåller det orimliga i att Sovjet 
tyckte sig behöva värja sig mot det man kallar finska byting1. Han diskuterar vidare kring hur 
storstatsdiktaturer kan tvinga under sig neutrala småstater och göra dem till sina lydstater – således 

1 Här avses troligen det ”halvpresidentiella” finska statsskicket med dels en president och dels ett 
ministerkollegium av statsråd som leddes av en statsminister. Se även Nousiainen ” Från parlamentarism till 
presidentmakt - och tillbaka igen”  
Hämtat från <http://www.om.fi/sv/Oikeapalsta/Haku/1146647375821> 2013-03-13 
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görs en parallell till Tysklands tidigare agerande. Trots protesterna mot Sovjets angrepp på Finland 
framhärdar dock Hallandsposten även i fortsättningen i att stödja neutralitetslinjen. Den 8 december 
publiceras ledaren ”På neutralitetens grund” (osign.), där man åter argumenterar för en neutral linje i 
vinterkriget. Sverige bör endast ägna sig åt humanitära biståndsinsatser och ”[e]ndast i fall av direkt 
anfall på vår neutralitet kan Sverige låta sig indragas i häxdansen”, menar ledarskribenten. Även 
Valfrid Spångberg anknyter till neutralitetstemat i den på Luciadagen publicerade texten ”Regering, 
stater och enskilda”. ”Vad landet kräver är, att Finland lämnas allt det stöd, som lämnas kan utan 
åsidosättande av neutraliteten”, sammanfattar Spångberg sin bild av det politiska läget i Sverige. 

Det finska vinterkriget slutade den 13 mars 1940. Den 1 april publiceras i Hallandsposten Valfrid 
Spångbergs text ”Klart besked”, som följer upp turerna kring vinterkriget och menar att regeringen 
inte ska lastas för att man inte skickat trupper till grannlandet. Skribenten anknyter i sin 
argumentation kring det som tidigare har skrivits, om vikten av en svensk neutralitet, trots 
exempelvis västalliansens påtryckningar mot de nordiska länderna. Den 5 april publicerar tidningen 
en osignerad ledare med rubriken ”De neutrala”, som ytterligare utvecklar detta spår. Texten utgör 
en reaktion mot uttalanden från västalliansen i England och Frankrike, där det ”[i]cke ha saknats 
röster för drastiska åtgärder i Skandinavien, varigenom dessa länders neutralitet skulle kränkas och 
de själva mot sin vilja bli skådeplats för kriget.” Skribenten framhåller vidare det nordiska 
motargumentet för en anslutning till västmakterna: ”… för de neutrala småstaterna vore det lika 
vådligt att låta sig lockas genom löften och förespeglingar från ett håll som undfallenhet för ev. hot 
från ett annat”, menar ledaren.  

8.3.4. Norges sak är vår! 

Efter den tyska ockupationen av Norge i april 1940, klev Vidkun Quisling snabbt fram, med anspråk 
på att leda en norsk nazistisk administration. Detta gav upphov till starka känslor, såväl inom Norge 
som i Sverige. Hallandspostens första tydliga reaktion är en ledare från den 13 april 1940, som heter 
”På vakt mot landsförräderi” (osign.): ”Episoden Kuusinen i Karelen och Quislings ’regering’ i Oslo 
borde övertyga även dem, som varit urskuldande åt ena eller andra hållet, om själsfrändskapen 
mellan kommunism och nazism och om att l a n d s f ö r r ä d e r i [sic!] är den enda beteckning, som 
rätt karakteriserar dessa båda rörelser”. Vid den här tiden såg man lika stora faror med Stalins 
kommunism som med nazismen och fascismen, vilket kanske inte var så konstigt med tanke på hur 
situationen såg ut i Sovjet. Ledaren fortsätter sedan med konstaterandet att det visserligen funnits 
en viss ”salongsbolsjevism” i Sverige, men att nazismen i jämförelse med Nasjonal Samling och dess 
ställning i Norge är att betrakta som en marginaliserad företeelse. Texten avslutas sedan i en 
introspektiv ton: ”Vad skulle ske, om vårt land befunne sig i samma situation? Var hotar faran? Vad 
kan i dag uträttas för att vakthållningen mot kommunistiska och nazistiska landsförrädare skall bli så 
effektiv som möjligt?” Sålunda uttrycks alltså en oro för vilka politiska strömningar som skulle kunna 
finnas i Sverige och vilken påverkan detta skulle ha vid ett eventuellt tyskt eller sovjetiskt försök att 
ockupera landet. Ockupationen av Danmark och Norge konstateras i en ledare från den 7 maj 1940 
(osign.) som ”… det första ett klart rättsbrott [Danmark] och det senare en ohygglig straffåtgärd 
[Norge] för ett rättsbrott, vari Norge saknade varje andel.” Den straffåtgärd mot Norge som avses här 
är alltså de västallierades minering av den norska västkusten, något som åtminstone enligt denna 
ledare hade skett utan norsk tillåtelse.  
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Quisling visade tydligen upp ett stort mått av självgodhet, något som rapporteras i Hallandsposten 
den 6 september 1941, med rubriken ”Quisling varnar Sverige för att baktala det nya Norge”. 
Artikeln redogör för ett tal av Quisling, där denne meddelat att han inte tänkte tåla någon svensk 
kritik – och det hela kommenteras den 9 september i Hallandpostens ledare ”Quislings tal mot 
Sverige” (osign.). Ledaren inleds med att den svenska hållningen gentemot Norges nazistregering 
knappast skulle komma att ändras på grund av Quislings ”understuckna hotelser” och texten 
fortsätter sedan med att argumentera för dennes litenhet i Norges politiska liv: ”Hr Quisling stöder 
sitt parti på tyska bajonetter och Nasjonal samling omfattar endast en lika obetydlig klick av det 
norska folket som nazistgrupperna av det svenska”, konstaterar ledaren och fortsätter sedan med att 
lägga ut texten kring hur Quisling gripit makten i Norge på tvivelaktiga grunder. Skribenten fortsätter 
sedan med att framställa den norske nazistledaren som en smått sinnessjuk person, mer så än Hitler 
själv! Här återkommer alltså temat med dårskap och sinnessjukdom, som förekommit i 
Hallandspostens opinionsmaterial under åren före krigsutbrottet, men som varit betydligt dämpade 
under en lång period i krigets inledningsskede.  

Den norska nazistministären underkänns gång på gång i Hallandspostens opinionsmaterial. Under 
1942 förstärks denna bild med texter som handlar om att misskreditera Quislings ledarskap i 
grannlandet. Den 3 februari bär ledaren rubriken ”Ministären Quisling” (Valfrid Spångberg) och 
tecknar först en bakgrund om att Quisling efter sitt utropande till regeringschef i Norge påstått sig ha 
det norska folket bakom sig. Detta håller inte ledaren med om. ”Föregången av täta exekutioner mot 
tredskande motståndare till den nya ordningen och mottagen med stora famnen av högsta 
representanten för den exekverande makten [Hitler och Tyskland] har hr Vidkun Quisling som dess 
handgångne man trätt i spetsen för den fungerande regeringen i Norge.” Att Quisling skulle kunna 
tala å hela det norska folkets vägnar, eller vara det rent siffermässigt största partiet i landet, håller 
ledaren heller inte med om: ”Då det politiska intresset sedan gammalt varit synnerligen starkt i 
Norge och snart sagt helt det norska folket tillhört det ena eller det andra partiet, måtte Nasjonal 
samling ha haft en kolossal framgång på sista tiden. För inte så länge sedan anslogs dess medlemstal 
till allra högst två procent av det norska folket.” konstaterar skribenten i en något ironisk ton och 
fortsätter med att konstatera att Quislings regering verkar ha svårt att hålla reda på om landet 
befinner sig i krig med Tyskland eller inte. När det passar sig, dvs. exempelvis när det handlar om att 
utfärda undantagsregler påstår man sig vara i krig – medan man i andra lägen påstått sig vara berett 
att sluta fred med stormakten, påpekar skribenten. 

Under våren 1942 påbörjas rapporteringar i svenska tidningar om nazisternas grymheter mot det 
norska folket. Hallandsposten ingår inte i den allra tidigaste rapporteringen (den som resulterade i 
ett större beslagtagande), men i slutet av mars finns rubriker om arresteringar av läkare i Norge (den 
27 mars 1942). Lite senare under året förefaller dylika grymheter ha blivit mer välkända och i 
september och oktober förkommer flera publiceringar såväl på nyhets- som ledarplats, om vad 
grannfolken i Norge och Danmark får stå ut med från ockupationsmakten. 

Den 26 september 1942 reflekterar Valfrid Spångberg över vad som är att vänta ”Efter krigets slut”. 
Om diktaturmakterna står som segrare, menar han att man kan se på vad som har hänt med det 
tyska folket och de av Tyskland ockuperade länderna för att få en uppfattning om vad som är att 
vänta. ”För att komma ifrån de ’pedantiska domstolsutslagen’, som han [sic!] ord föllo, har Hitler 
förklarat sig själv som högsta ’lagherre’. De flesta ärenden som, som hittills avgjorts av domstolarna 
eller vad som funnits kvar av dem, komma hädanefter att handläggas av de administrativa 
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myndigheterna efter Hitlers anvisningar, och domstolarna frigöras från beroende av fasta lagar och 
tillhållas att döma i Hitlers anda även de. Vad det vill säga är nogsamt känt. Det som anses tjäna den 
nazistiska staten, är allt som sig bör, det som går den emot förtjänt av det strängaste straff.” 

Den 7 oktober 1942 rapporterar rubrikerna på Hallandspostens förstasida om avrättningar av tio 
norrmän, ”till sonande av sabotageförsök” och vidare att de avrättades förmögenheter har 
beslagtagits. Dagen efter rapporteras om femton nya dödsdomar i grannlandet, och i ledaren från 
samma dag (”Broderländer i nöd”, osign.) redogörs för den situation i vilken Norges och Danmarks 
befolkningar befinner sig: ”Med bävan ha vi läst om gisslan som tagits och avrättats på Europas 
fastland såsom vedergällning för gärningar som utförts mot ockupationsmakten. Det som ur denna 
makts synpunkt är sabotage och skadegörelse, te sig för de härtagna såsom fosterländska bragder. 
Här uppstår den tragiska konflikt, som haft i följd dessa summariska domar varur inget gott kan 
spira. Turen har nu kommit till Norge, varom telegrammen burit bud. Stora delar av Trondheims 
trakten har samtidigt förklarats i belägringstillstånd. Oron i de ockuperade länderna lägger sig icke. 
Den har vuxit och ökar.” 

Ett par veckor senare, den 22 oktober 1942, återkommer ledaren ”Skuldproblemet i Norge” (osign.) 
till situationen i grannlandet. ”Bitterheten bland de krigförande skärpes. Det märks på många ting. 
Behandlingen av krigsfångarna är ett tecken. Debatten om straff av krigsförbrytare efter freden är ett 
annat. Det är krigets längd, trycket på de krigförande folken och repressalierna i ockupationsländerna 
som bilda underlaget. Av våld och väld kan icke komma annat än ohägn och skada. Gisslan och 
arkebusering av helt oskyldiga människor för brott som de icke begått för att injaga skräck är en sådd 
av draktänder varur en dag vildsinta bestar kan växa upp och kräva hämnd. Det är ett handlingssätt 
som ligger vid sidan av västerländsk odling och ett återfall i barbari. Som en genklang därav har hos 
motståndarna uppkommit debatten om straff av de skyldiga sedan en gång kriget slutförts. Det hette 
ju också i förra världskriget att kejsaren skulle hängas. Men han levde och högg ved på Doorn stilla till 
sin död.” Även om inte Tyskland namnges i texten, så är det ganska tydligt vilken ockupationsmakt 
som i första hand avses i texten, särskilt med tanke på kopplingen till den tyske kejsaren i de 
avslutande raderna. Vi kan i texter som denna, se att tonen gentemot Nazityskland börjar förändras 
igen under andra halvåret 1942, med en tillbakagång till mera öppet fördömande ordalag, där inslag 
av ironier och sarkasmer återkommer igen. 

Att situationen i Norge var en angelägen sak för svenskar var alltså tydligt i Hallandsposten. Lika 
mycket finns inte att läsa om Danmark trots att Halmstad ligger nära Danmark. Förhållandena var 
dock olika då Danmark behöll en nominell självständig ställning med kung och regering på plats fram 
till hösten 1943. Men det uttrycks tydliga sympatier för det norska folket och i linje med det kan Willy 
Brandts ledartext ”Räderna mot norska kusten” (publicerad 9 januari 1942) sägas gå. Brandt redogör 
för de västallierades framfart mot Tyskland på norska västkusten och hur medlemmar ur Nasjonal 
Samling tillfångatagits och förts till England. Dagen efter publicerar Hallandsposten även en bild på 
kapitulerande tyska soldater i Norge och rapporterar även kring ryska framgångar på hemmafronten.  

8.4. Ryssland slår tillbaka 

En mer öppen kritik mot Tyskland börjar visa sig igen under 1942, vilket säkert inte är någon slump. I 
nyhetsrapporteringen från andra halvåret år 1942 är det nämligen tydligt att den tyska krigslyckan 
har börjat vända. September månad innehåller flertalet rapporter om hur tyskarna trycks tillbaka på 
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östfronten, exempelvis i förstasidesrubriken från den 1 september, som ställer frågan ”Stalingrad 
redan fallet? Rykte som Berlin ej motsäger”, kompletterat med en bild på en rysk tanktrupp som 
omringat och tillfångatagit en tysk trupp. Tidigare under året har det funnits rapporter om de 
allierades bombningar av Ruhrområdet och i november ses de allierade dessutom landstiga i 
Nordafrika. På nyhetsplats ses rubriker i november om tyska förluster i Nordafrika, samt rykten i 
England om att Rommel ska ha tillfångatagits.   

I Sverige ligger mycket på kommunalvalet i september månad och  Hallandposten ägnar en del 
reflektioner åt det faktum att de svenska nazistpartierna ter sig ganska osynliga i hela valrörelsen. 
Den 17 september 1942 publiceras Valfrid Spångbergs text ”Nazisternas valspekulation”, där 
Spångberg menar att det nog kan vara ett försök till taktik från de svenska nazisterna att hålla sig 
borta från valurnorna: ”Det är inte dumt uträknat av nazisterna att officiellt hålla sig borta från valen 
för att sedan kunna räkna hemmasittarna överlag som nazister och hovera över deras mängd, då 
man själv ingenting har att komma med…”  Den 19 september 1942 uppmanar Hallandsposten sina 
läsare om att ”Landet behöver din röst” (osign. ledare). För att manifestera en samhörighet med det 
svenska folket och ett avståndstagande från nazismen, bör varje svensk delta i valet, menar ledaren. 
Och påpekar samtidigt att ”[e]n röst på kommunismen är ett indirekt och effektivt stöd åt nazismen. 
De båda främmande och utländska ytterlighetsriktningarna hjälpa varandra fram. Stiger det ena, 
växer också det andra.”  

Året 1943 börjar ungefär som 1942 slutar: De tyska trupperna stöter på patrull både på östfronten 
och i Afrika, vilket rapporteras på nyhetsplats i Hallandspostens tidningsnummer. Den 9 februari 
rapporterar Hallandsposten på sin förstasida att de sovjetiska trupperna har återtagit Kursk och 
ringat in en kvarts miljon tyska soldater. Hemma i Sverige håller kungen ett tal i början av året, vilket 
kommenteras den 13 januari 1943 i Hallandspostens ledare ”Trontalet” (osign.). I sitt tal har kungen 
proklamerat att nationens förhållande till främmande makt är oförändrat. Han har vidare manat till 
fortsatt försiktighet i sådant som skrivs eller sägs när det gäller kommentarer av stormakterna för att 
svenska vänskapliga förbindelser eller neutraliteten inte ska misstänkliggöras. Ledaren uttrycker ett 
stöd för denna ståndpunkt, genom att åter argumentera för en svensk neutralitet (som vi har sett 
innan) och samtidigt utdela kritik till Segerstedt och GHT, som ju förespråkade ett tydligare 
ställningstagande mot Tyskland. 

I ledaren ”Den andra fronten” från den 26 januari 1943 (osign.) diskuterar skribenten kring Tysklands 
uppenbara svårigheter i kriget mot Sovjet och med koppling till den tyska regimens strävan att 
behålla ansiktet på hemmaplan. Något som är särskilt intressant i just den texten, är ett fokus på 
Hitlers person och tillkortakommanden – med en återgång till den djärva och lite fräckt respektlösa 
ton som tidningen använde sig av innan krigsutbrottet. ”Det är betecknande att rikskansler Hitler så 
sent som i november gäckande och spydigt påminde engelsmännen om Namsås, Narvik och 
Dunkerque men att i tysk tidningspress f.n. England framhålles som mönstervärt i sin metod att 
kunna lida motgångar och tåla slag utan att ge upp”, kommenterar ledaren Hitlers trovärdighet i det 
egna hemlandet.  

8.5. Tyskland och tyskarna 

Att den nazistiska regimen fick kämpa allt hårdare för hemmaopinionen, är något som kommer att bli 
ett återkommande tema för Hallandspostens ledare år 1943. Den 2 februari heter ledaren ”Inga 
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segrare i detta krig” (osign.) och berättar om hur den tyska naziregimens tioårsjubileum överskuggas 
av att den tyska stoltheten och regimens självförhärligande verkar ha fått sig en rejäl törn, efter de 
stora förluster som nu rapporteras från fronterna. ”Hitler talade icke som vanligt utan lät sin 
propagandaminister i stället uppläsa ett budskap, vari det märkligaste var förklaringen att i detta krig 
icke kommer att finnas några segrare och besegrade utan endast överlevande och förintade.” 
Ledaren ställer detta uttalande i ljuset av rapporterna om tyska bakslag på östfronten, med 
hundratusentals stupade och kapitulerande tyska förband, och drar slutsatsen att ”[d]et finns alltså 
anledning att begrunda bräckligheten i framgångar och beräkningar. [---] Tyskland mobiliserar hela 
sin kraft och skildrar nederlagen nu lika drastiskt som tidigare segrarna – allt i syfte att pressa landet 
till det yttersta.”  

Den nazistiska hemmataktiken gick till stora delar ut på att skylla allt ont på judarna. I slutet av 
februari har Hitler gått med en proklamation rörande ”skärpning av metoderna” på hemmaplan i 
Tyskland, samt att terror ska bekämpas med tiofalt större terror – i ett krig där förrädare ska utrotas. 
Vem eller vilka som avses, står tämligen klart för Hallandspostens ledarskribent den 2 mars 1943 (”… 
Att icke skona främmande liv…”). ”Arierna skola visserligen icke tillintetgöras förklarade [Hitler] men 
striden skall sluta med ’utrotningen av judendomen i Europa’. Och om denna stampingoutmetod 
föreligga spridda meddelanden, som tala ett förfärande språk.” Med den avslutande satsen avses 
rapporter om grymheter mot judar. Men ledaren menar att även det tyska ”ariska” folket har fått 
betala ett dyrt pris för nazisternas krigshets: ”Nazismen som lovade räddning åt småborgaren har 
slutat med att göra kål på honom. Alldeles definitivt. Vilken belastning detta utgör på den tyska 
hemmafronten har icke ens den tyska pressen kunnat understicka.” Skribenten fortsätter sedan talet 
vidare om nazismens desperation och vad den kan föranleda. Som exempel tas dödsdomar i Norge 
på personer som av nazisterna ansågs som ”förrädare”.  

I Hallandspostens ledare den 19 mars 1943 (”Fred eller hämnd?”, osign.), fortsätter man att lägga ut 
texten om hur kriget blivit att hårdare, såväl rent bokstavligen som i den så kallade ”andliga 
krigföringen”. I Tyskland tar Goebbels hjälp av hatet i sin propaganda, med uttalanden som ”den som 
icke kan hata sin fiende, kan icke älska sitt folk”, rapporterar ledaren. Hallandspostens kommentar är 
att Goebbels borde ha anledning till en större försiktighet. ”Det saknas icke heller tecken att den 
tyska propagandan har svårt att ens få det egna folket med sig. En svensk sjöman som behärskar 
tyska och länge gått på tyska hamnar berättade oss nyligen att engelsmännen trots allt äro populära 
bland det enkla tyska folket.” Men ledarskribenten vill samtidigt varna omvärlden för att i likhet med 
nazisterna låta hatet styra, och då i en riktning där en fredsuppgörelse likt den i det första 
världskriget resulterar i ett förslavande av det tyska folket (se avsnitt 8.1. ovan) 

I takt med att den tyska krigsmaskinen drabbas av bakslag, återkommer debatten om den svenska 
neutraliteten, och permittenttrafiken genom Sverige. Den 4 mars 1943, tar Hallandsposten upp 
ämnet i ledaren ”Permittentresorna genom Sverige” (osign.). Vi har redan tidigare kunnat se hur 
Hallandspostens ledare valt att sluta upp kring regeringens neutralitetspolitik och visat förståelse för 
beslutet att tillåta den tyska transiteringen. Denna ledare är inget undantag, utan utgår i stället från 
ansatsen att ”[p]olitik är det möjligas konst. Av olika onda ting befinnes även i människans enskilda 
liv ofta lämpligast att välja det minst onda.” Hur vi än känner för våra grannländer, så kan vi inte 
alltid låta känslorna styra, framhåller ledaren och vidare: ”Det berättas att utrikesministern framlade 
alla de skäl som regeringen hade för en av sina värsta vedersakare [kritiker] och därpå sporde: ’Har ni 
nu en bättre väg att förorda?’ Svaret blev: ’Ni kunde väl för f-n ha hittat på något annat.” Ledaren 
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fortsätter att redogöra för regeringskritikernas ståndpunkt att läget i Norge nu förändrats och att det 
borde ha betydelse. Men skribenten menar att så inte är fallet: ”Men samma dag som en allierad 
armé landsteg i Norge, skulle förutsättningarna från avtalet rubbas. [---] Permittentresorna ha icke 
förutsetts i de internationella neutralitetsreglerna och äro ett gränsfall. Men de ha icke bidragit till 
Tysklands stridskrafter i Norge.” Här avses ekvivalensprincipen (se avsnitt 2.3. tidigare i detta arbete).  

Nu blev händelseutvecklingen under sommaren 1943 sådan, att den tyska transiteringen kom att 
upphöra under augusti månad i och med att den svenska regeringen sa upp transiteringsavtalet. 
Detta uppmärksammas på nyhetsplats den 6 augusti, med rubriker på förstasidan om att ”Tysktågen 
sluta gå 20 aug.”, vilket meddelades vara ett beslut i samförstånd mellan Sverige och Tyskland. Saken 
utvecklas samma dag i ledaren ”Den tyska transiteringen genom Sverige upphör.” Tidningens 
reaktion är följande: ”Meddelandet hälsas med odelad glädje, ty även om meningarna varit delade 
om nödvändigheten i det tillstånd som på sommaren 1940 gavs, så har ingen dolt önskvärdheten av 
att transporterna upphörde.” Ledaren avslutar med att göra en poäng kring att tyskarnas ockupation 
av Norge nog knappast kan ha sägas varit till något större gagn för Tyskland i kriget. Hallandspostens 
ståndpunkt är alltså, att fortsatt försvara regeringens inställning i saken – men samtidigt en uttryckt 
lättnad över att denna eftergift till den svenska neutraliteten (som i tidningens opinionsmaterial hela 
tiden framhålls som det allra heligaste) nu kan sägas vara ett avslutat kapitel.  

8.6. Tyskland och Italien trängs tillbaka 

”Italien uppmanas att kapitulera”, lyder förstasidesrubriken från Hallandsposten den 17 juli 1943. 
Veckorna innan har det rapporterats kring de västallierades intrång i Italien, bland annat med 
amerikanska och brittiska truppers landstigning på Sicilien. Men enligt Valfrid Spångbergs ledare 
”Den viktiga krigshändelsen” (publicerad den 14 juli), är det av ännu större vikt att det tyska u-
båtskriget har begränsats avsevärt.  

Oavsett vilken av dessa händelser som kan sägas vara störst, så är det vid det här laget allmänt känt 
att såväl den italienska som den tyska befolkningen nu är utomordentligt krigströtta. Situationen 
kommenteras i Hallandspostens ledare den 21 juli 1943 (”Sugen tappad”, osign.), där 
diktaturstaterna (undantaget Sovjet) nu säkerligen tros vara på tillbakagång, även om slaget ännu 
inte är helt vunnet. ”Alltjämt har Tyskland en skräckinjagande militär utrustning och dess krafter 
borde, av vad man vet, icke vara förbrukade. Säkert torde emellertid vara att förlusterna i Ryssland 
under den första svåra vintern voro långt ohyggligare än någon utomstående vet.” Det påstås vidare i 
ledaren att det som är kvar av den tyska armén nog mest är ”gubbar och skägglösa ynglingar”. Det 
tyska folket tros alltså i allmänhet annars vara mycket krigstrött och att den nazistiska regimen ens 
lyckas behålla makten är tack vare Gestapo, menar skribenten. ”Ingen vågar klyva näbb och ingen 
vågar sätta sig till uppror, ty överallt vakar den hemliga polisen och den hemliga polisen lever endast 
så länge som regimen består. Så blir resultatet en tröstlös apati i hemlandet, vilken smittar av sig vid 
fronterna.”  

Mussolinis dagar visar sig dock vara räknade. Den 26 juli 1943 rapporterar Hallandspostens förstasida 
att ”Mussolini har avgått som regeringschef”. Den osignerade ledaren ”Början till slutet” från samma 
dag slår an en hoppfull ton om att det man nu kan se är att kriget närmar sig ett slut. Om Italien 
slutgiltigt kapitulerar, torde det försvåra Tysklands chanser att fortsätta försvara sig mot 
västalliansen, spår ledaren. Nästa dags ledare har rubriken ”Axelbrottet” (osign.) och fortsätter på 

47 
 



samma linje, dvs. med utgångspunkten att Mussolinis avgång också verkar bli slutet för fascism och 
våldsmakt i Italien – vilket också tros påverka axelbrodern: ”För Tyskland måste situationen te sig 
katastrofal. Något värre slag på ett så tidigt stadium av invasionen i Medelhavet ha de knappast 
kunnat drömma om. Om Italien faller eller byter häst, så stå de allierade omedelbart intill deras 
sårbara buk.” Vidare uttrycks en förhoppning om att Tyskland kanske tvingas släppa Norge, för att 
omfördela sina resurser. ”Vi erinra oss alla huru ofta som axeln prisats och hur den skulle hålla ända 
till triumfers dag – ty att den satt under en triumfvagn det avsågs oomtvistligt. Nu har kärran blivit en 
likvagn på väg till en begravning. Muttern har lossnat på den axelsida som var svagast. Axelbrott är 
att motse när som helst. På ett vanligt fordon stjälper då kärran i gropen.”  

Tisdagen den 3 augusti 1943 pryds tidningens förstasida av rubriken ”En sista varning till Italien och 
Tyskland”. De allierade kräver i en kommuniké en ovillkorlig kapitulation. Utvecklingen resulterade i 
en ökad desperation hos nazisterna, vilket skulle komma att märkas i våra ockuperade grannländer. 
Den 19 augusti skriver Valfrid Spångberg en ledare (”I väntan på det värsta”), vars innehåll kretsar 
kring tyska och nazinorska grymheter i Norge, där bland annat officerare och en polisman (som 
avrättats för ordervägran) fått statuera exempel på vad som kan hända den som inte fogar sig. ”Med 
tillämpning av den vanliga nazityska metoden att hänga smeden för bagaren låter man dem nu sota 
ändå. Med lag och rätt har naturligtvis detta ingenting att skaffa. Men det är längesedan den 
upphävdes i de av tyskarna besatta staterna. [---] Hela norska folket kommer sålunda att stå under 
krigsrätt med Quisling som högsta instans i benådningsfrågorna. Alla åtgärder från befolkningens 
sida, som gå Tyskland eller dess hantlangare emot, falla under krigslagarna, som stadga lägst tio års 
fängelse, eljest livstid eller döden.”  

Knappt två veckor senare, den 31 augusti 1943 publiceras ännu en text av Spångberg, som den här 
gången handlar om ”Slaget mot Danmark”. Bakgrunden är föregående dagars rapporteringar om 
tyska exekutionsplutoner som sänts till Danmark. ”Det tyska slaget mot Danmark motiveras med, att 
danskarna själva inte kunnat upprätthålla ordningen, som därför med laga verkan övertagits av 
ockupationsmyndigheterna. Om en främmande makt bryter sig in i ett land och slår det under sig, är 
det laga ordning, när dess ståndrätter avkunna dödsdomar över dem, som icke lydigt foga sig, och 
exekutionsplutonerna sätta dem i verket. [---] Den tyska krigsmakten har dragit omkring i Europa nu i 
fyra års tid och stiftat lag på detta sätt, som de sedan skipat. Land efter land har fallit offer därför att 
de stått den nya ordningen emot. Den tyska krigsmakten skulle lära folket laglydnad. Men hur skarpt 
man än gått fram, har det ändå inte hjälpt. Människorna ha trilskats med att hålla på, vad som förut 
menats med lag och rätt, och vägrat att erkänna de nya buden.” Spångberg menar vidare, att 
tyskarna lyckats någorlunda med att hålla de ockuperade ländernas folk i koppel så länge kriget 
skördade framgångar, men att saken nu ändrats och att det nu är ”som förgjort överallt” för tyskarna 
att upprätthålla sin kontroll.  

Den 10 november 1943 har Hallandspostens ledare rubriken ”Stalin, Hitler och Europa” (osign.), och 
utgör en kommentar på de senaste dagarnas tal från de båda diktatorerna. Stalin har lovat att befria 
Europa från ”Hitlers ok”, samt att de därmed befriade folken skulle få tillbaka sin självständighet. 
Men orosmoln finns, menar ledaren, framförallt rörande hur Ryssland vill dra sina gränser (vilket ju 
också skulle visa sig senare). Ledaren går sedan vidare till den tyske diktatorns tal, i målande ordalag 
vars dramatik förstärks genom ett flitigt bruk av metaforer och metonymier: ”De dagar äro gångna 
då Hitler ett par dagar efter Stalins oration åskade i München, hotade och byggde om Europa. En 
värld lyssnade med spänning ty han stod i spetsen för en ohygglig krigsmaskin. Utlandet aktger [sic!] 
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numera endast förstrött. Det ser utgången och Hitler talade nu för sin hemmafront, som blott kan 
hållas upp med de robusta rep vari Himmler och hans gossar surrat fast den vid galgen. Borta voro 
löftena och borta voro skönmålningarna. Jo kriget skulle fortsättas till segern vunnits men han tillade 
att fronten som villkor måste göra det till synes omöjligt möjligt. Det lät icke hoppingivande. Och 
därtill förklarade han att om det tyska folket icke mäktade så ansåg han det värt sitt öde. Han gjorde 
sig därmed urarva i det kommande nederlaget.” Det är enligt Hallandsposten en smått desperat tysk 
diktator som uttalat sig, och försökt att klänga sig fast vid ett scenario som nog inte längre är troligt – 
nämligen att Tyskland skulle kunna vinna kriget. Ledaren fortsätter med en utläggning om vad 
Europas öde blir med Tysklands fall. Att ödet då läggs i händerna på länder som Sovjet, England, Kina 
och USA. Skribenten beskriver detta i något dystra ordalag, då han menar att av de länderna är inte 
ens England att betrakta som helt europeiskt. Slutligen återgår texten till en sarkasm kring Hitlers 
person: ”Ledaren för den rörelse som bekänt sig på allvar till den gamla Odinskulten ägnade slutet av 
talet till en religiös bekännelse. Det varslar illa för det tredje rikets tusenårsbestånd. Känt är att ingen 
någonsin anropar vår herre som innan det börjar backa åt Häcklefjäll.” 

Under november månad återkommer flera texter i Hallandsposten som vittnar om oroligheter i 
Tyskland mellan polis och folkmassor, attentatsförsök mot Hitler och om hur ”Gestapo har vapen och 
kämpar för livet”. Slutsatserna är och tydliga. Regimens intressen upprätthålls internt med 
vapenmakt och det tyska folket är inte längre berett att följa sin självutropade ledare. Den 1 
december 1943 heter ledaren ”Ännu är det långt till fred” (osign.). Texten pekar på en bristande 
hänsyn från nazisterna för det tyska folket och frammålar nazianhängarna som en liten klick i hela 
landet. ”Naziststyret har usurperat makten över det egna folket som det piskar framför sig. Hitler och 
hans män sakna det ansvar för det egna folket, både det som leva och det som kommer efteråt, som 
en monark eller en folkvald president äga. De veta att nederlaget betyder deras personliga 
undergång, och högre än till äregirighet ha de aldrig lyft sina mål. [---] Nazistklicken kan därför aldrig 
söka fred och offra sig för folkets välfärd.” 

Slutet av 1943 för också med sig flera nazistiska övergrepp i Norge. Den 1 december rapporterar 
Hallandsposten på sin förstasida om hur Oslos universitet har stängts av nazisterna, samtliga 
studenter arresterats för att föras till ett läger i Tyskland och professorerna anhållits. Den 2 
december kommer Hallandspostens reaktion i ledaren ”Våldsaktionen i Oslo” (osign.). Texten 
redogör i fördömande ordalag kring hur aktionen gett ”ny och riklig näring till den känsla av avsky 
mot de tyska metoderna som besjälar praktiskt taget hela vårt folk”. Vidare utpekas nazisternas 
agerande som ”en ny kränkning av folkrätten”. Ledarskribenten fortsätter med att påminna om de 
aktioner mot norska judar som nazisterna begått tidigare, och fortsätter med en beskrivning av den 
norska motståndsrörelsen. ”Hela Norge med undantag av de föraktliga fosterlandsförrädarna i 
Nasjonal samling kämpar i den illegala kampen mer eller mindre öppet. Denna kommer icke att 
mattas efter det att studenterna förts i [sic!] koncentrationsläger till Tyskland utan alldeles tvärtom. 
Någon förnuftsmässig orsak till övergreppet går icke att finna och det är ju icke ovanligt i handlingar 
från det hållet.” 

En sammanfattning av år 1943 gör gällande att opinionsmaterialet i Hallandsposten förändras, i takt 
med att krigsutvecklingen förändras. Det finns fler (och mer kritiska) texter i materialet igen. Men det 
finns också en tonförändring, där en mer öppen kritik av den nazistiska regimen och Hitler som 
person gör sig gällande igen. Den tyska krigsmakten trycks tillbaka mer och mer under året, vilket 
också visar sig i såväl nyhets- som opinionsmaterial i Hallandsposten.   
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9. Krigets slutskede, årsskiftet 1943/44 – 1945 

9.1. Slutet närmar sig 

”Ingen kan säga, hur stor del av det tyska folket, som i olika skeden stått bakom Hitler och hans 
gäng… Säkert är, att det hela tiden funnits talrika motståndare till hans politik, fast de icke förmått 
göra sig gällande, och att de för närvarande äro fler än någonsin, som naturligt är, eftersom det nu 
syns, vart det lett.” (ur Hallandsposten, den 3 januari 1944) 

Orden är Valfrid Spångbergs, ur ledartexten ”Det första offret” – och som vi kan se börjar man redan 
nu, i inledningen av året 1944 att räkna ut Tyskland. Spångberg konstaterar i sin text att tredje riket 
håller på att falla samman och att mänskligheten aldrig kommer att glömma nazismens grymheter, 
för vilka tyskarna själva – enligt Spångberg – är det första offret. Dagen efter ger ledaren ”Ett 
skräckens nyårsbudskap” (osign.) sin kommentar till Hitlers nyårstal:  ”… ser man bakom fraserna och 
orden till det nyårsbudskap, som rikskansler Hitler utsände under det femte nyårsbytet [det femte 
nyåret efter krigsutbrottet], så varsnar man skräcken, som marrider honom och som icke kunnat 
höljas av bedrägliga ord om framgångar och segerhopp. Ångesten väller fram på alla sidor som 
mörkret omger än aldrig så stolta ljusreklamer en månlös vinternatt.” Texten poängterar den 
”motivskiftning” i Hitlers tal, där det under nazistregimens inledande år talades om vilka rikedomar 
som väntade det tyska folket, medan det nu handlar om att försvara det lilla som finns kvar. I ledaren 
den 21 januari 1944 (”Öga för öga eller…?” osign.) beskrivs det hat och den avsky som väntar 
nazisterna i de av Tyskland ockuperade länderna runtom i Europa. Att nazisterna blir hatade är helt 
naturligt, menar ledarskribenten, men vill samtidigt mana till besinning när det gäller det tyska folket: 
”Tyskland tillhör Europa och måste tillhöra det. Tyskarnas djupa fall ur kulturarvet, det djupaste som 
historien känner, kunde kanske endast ske mitt i vår herres egen konstiga världsdel. Mitt i sin 
avskyvärda urspårning höra tyskarna till vårt Europa liksom de också tillhöra återuppbyggnaden”, 
menar ledaren. Texten ger en kommentar till den danske författaren Arne Sörensen, som skrivit om 
hur tyskarna på fyra år blev världshistoriens mest hatade folk – men att det är Hitler och hans 
”stallbröder” som förtjänar hatet och inte det tyska folket. 

Vi förflyttar oss fram till juni 1944 och dagarna efter de allierades landstigning i Normandie. 
Onsdagen den 7 juni pryds Hallandspostens förstasida av rubrikerna ”Landstigningen har lyckats. De 
första hindren ha tagits. Invasionen i full gång mot Seinebukten”. Ledaren från samma dag bär 
rubriken ”Invasionen” (osign.) och inleds enligt följande: ”Vad som betyder DET STORA HOPPET [sic!] 
för miljoner och åter miljoner människor i härtagna och ockuperade länder i Europa, inträffade i går 
morse, då allierade trupper landstego på Frankrikes jord, ungefär fyra år sedan engelsmännens 
utrymning av Dunkerque och Frankrikes sammanbrott! Det är förutsättningen för ländernas befrielse 
och Tysklands sammanbrott.” Vikten av landstigningen gör sig tydligt gällande, men samtidigt vill 
ledaren låta påpeka att det naturligtvis återstår en hel del att vinna och mycket som kan gå fel. I 
värsta fall, menar skribenten ”[b]lir det hela en raid, en föregångare till invasionen, som säkert 
kommer i alla fall, men måhända icke just i väster”. Från det högtidliga, något refererande tonfallet i 
början går ledaren över i en analyserande ton, för att avsluta i ett dramatiskt metonymiskt måleri 
som lika gärna kunde ha hämtats från Bibelns Uppenbarelseboken: ”Med blod, med floder av blod, 
säkra västmakterna därför sin inteckning i den kommande freden. På Frankrikes bloddränkta jord 
drabba nu krigsmaskinerna samman. Inget hemligt vapen lämnas obeaktat. Ingen hänsyn lämnas 
över. Nazismen slåss med huvudet mot väggen. För den gives ingen återvändo. Säkert kan icke ens 
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den djärvaste fantasi föreställa sig det oerhörda som händer, mäta allt det lidande som sker eller 
tänka sig de fasor, som utspelas. Ty där kan man nog säga att avgrunden bävar.” 

När nu Hitler och hans tusenåriga rike står vid avgrundens brant, finns det heller inte någon 
anledning att väga sina ord med försiktighet i texterna. Detta visas ganska tydligt i den text av Valfrid 
Spångberg som Hallandsposten publicerar den 30 juni 1944 och som bär rubriken ”Med Hitler i 
fördärvet”. Spångberg menar att Hitler inte kommer att ge sig förrän han dragit med sig hela sitt folk 
ner i fördärvet ”och de underkuvade svälter han ihjäl, när han ej föredrar att utrota dem på annat 
sätt, som judar och polacker, för att de är honom till hinders”. Andra, fortsätter Spångberg, är 
upphöjda till bundsförvanter och följer Hitler med på hans ”korståg”. ”När de tröttna på att följa 
honom och se vart det bär hän, hotar han att förgöra dem, om de tredskas, och skickar sina 
blodhundar på dem, Gestapo och SS. ’Willst du nicht mein bruder sein, so schlage ich dir den schädel 
ein’. Bundsförvanterna bli lydfolk, som de andra, bara med den skillnaden att de skickas till fronterna 
i stället för vapenfabrikerna eller koncentrationslägren”. Texten fortsätter med en utläggning kring 
hur det finska folket fick ta hjälp av Tyskland för att få ut och hålla Sovjet borta. Spångberg menar att 
finnarna blev lurade av nazisterna att få behålla sin frihet, men att de senare sedan ville få ut mer av 
sin bundsförvant och förslavade det finska folket i stället. Han fortsätter med en beklagan å Finlands 
vägnar, att man undsluppit Stalin för att hamna i armarna på Hitler, men om Hitler nu faller så 
kommer Stalin att ställa till med villkor för Finland, tror Spångberg. ”Det var en olycka att Finland 
någon gång förenade sitt öde med Hitlers”, konstaterar han.  

9.2. Nazismens epilog 

”Adolf Hitler har avlidit”. Rubriken är från Hallandpostens förstasida, den 2 maj 1945 och det är inte 
särskilt svårt att förstå vilket glädjebudskap detta anses vara. Ledaren från samma dag bär rubriken 
”Hitler dödförklarad” (osign.) och är en ganska säregen variant av dödsruna. Inledningen är en 
sammanfattning av läget, att Hitler har dött, samt ett uttalande från det tyska högkvarteret att 
Hitlers sinnessjukdom under den sista tiden blommade ut i ett ”öppet vansinne [sic!]”. Han ska 
exempelvis ha gått in i ett tomt rum och trott sig hålla tal inför folkmassorna, enligt ledaren. Texten 
fortsätter sedan: ”Det finns ett gammal hederligt ord som säger att om de döda icke skall sägas 
något annat än gott. Hitler utgör ett strålande bevis på att en regel bekräftas av sina undantag. 
Ingen människa har så många millioner människors liv på sitt samvete, en sådan nedbusning av 
civilisationen och en sådan sänkning av den mänskliga värdigheten, som just han.” Vidare menar 
skribenten att man visserligen inte bara kan se Hitlers person som orsak till krig och grymheter, utan 
även måste ta i beaktande de sociala förutsättningar (läs: missnöje) under vilka han fick makten i 
Tyskland. ”Slutet visar att ’dåren Hitler’ var en förfärande sanning, som det tyska folket till sin egen 
olycka aldrig insåg, och många andra människor icke ville begripa förrän olyckan släppts lös över 
världen. Han går till historiens annaler som exempel på en genial dåre, som lyckades förhäxa sitt folk 
och leda det till den fullständiga undergången.”  

Längre fram i tidningen samma dag (den 2 maj 1945) ägnas en och en halv sida åt en lång artikel med 
rubriken ”HITLERS väg till makten”, vilken i ingressen presenteras som ”[d]en ofattbara historien om 
hur en sluskig målarkludd och arbetsskygg dagdrömmare blev Tysklands rikskansler och diktator”. 
Texten är en utläggning kring hela Hitlers liv, där det bland annat konstateras om den unge Hitler att 
”[d]et var möjligen faderns hårdhet och bitterhet, som drev honom till inbundenhet bakom ett skydd 
av lättja och trots.” Vidare berättas om försöken till en konstnärskarriär, som i brist på talang slutade 
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i fattigdom och misär för Hitler. Att han var lat, påpekas vidare vid ett par tillfällen i texten. Däremot 
anses han ha varit en tapper soldat i det första världskriget, fast ej omtyckt av kamraterna.  

Under maj och juni år 1945 ägnas en hel del utrymme, såväl på nyhetsplats som i opinion, åt tyska 
kapitulationer, nazistiska företrädares självmord eller gripanden, samt Danmarks och Norges 
befriande. Men det ägnas också utrymme åt att vidare diskutera Hitlers person och hans död – samt 
hans väninna Eva Braun, med vilken han levde under något som beskrivs som äktenskapliga former. 
Det förekommer också rykten om att Hitler i själva verket inte alls var död, vilket avrapporteras i 
kortare artiklar i Hallandsposten. Tidningens inställning till saken tycks ändå vara att följa den 
officiella versionen – dvs. att Hitler faktiskt var död. 

Den nazistiska regimen och det tyska krigsväldet går nu också mot sin undergång. Visserligen hade 
Hitler utsett amiral Dönitz till sin efterträdare, men dennes tid i ämbetet som tysk ledare skulle 
endast komma att präglas av tyska kapitulationer på olika frontavsnitt. Den 3 maj 1945 berättas i 
Hallandsposten om att Berlin är erövrat, de tyska trupperna i Italien har kapitulerat, Goebbels har 
begått självmord och Ribbentrop har avsatts som utrikesminister. Tidningen publicerar också en 
ledare skriven av Valfrid Spångberg, som under rubriken ”Tyskland efter kriget” för fram poängen att 
Tyskland nu får bereda sig på att bära konsekvenserna av kriget, eftersom det ändå är det tyska riket 
som drivit fram utvecklingen. Dagen efter rapporteras om att den tyska regeringen flytt och i ledaren 
”Det sällsamma mellanspel” berättas att den tillträdande regeringschefen Dönitz ser som en stor 
uppgift att rädda det tyska folket undan bolsjevismen. Ledartexten vill dock varna för fortsatta 
våldsbudskap: ”Det låter kusligt då den gamla refrängen börjar surra ur positivet igen. Ty världen kan 
icke återuppbyggas i skräck och kamp utan i samarbete och förståelse.” Oron för Dönitz återkommer 
senare i en ledare av Valfrid Spångberg, som den 12 maj 1945 under rubriken ”Den omtvistade 
rättvisan”, reagerar på hur storamiralen någon dag tidigare sagt, att rättvisan ska vara Tysklands 
främsta princip i fortsättningen – vilket skribenten sätter i relation till ett tidigare avgivet uttalande 
från Dönitz om att Hitler skulle vara den största hjälten i tysk historia. Mot vilken måttstock mäts den 
tyska rättvisan? frågar sig Spångberg. 

Den 5 maj 1945 lyder rubriken på Hallandspostens förstasida ”Tyskarna ha kapitulerat i Holland, 
nordvästra Tyskland och Danmark”, något som uttrycks med stor glädje i tidningen. Nästföljande dag 
skriker förstasidan ut glädjebudskapet ”FRED! FRED! KAPITULATION utan villkor i hela EUROPA”. 
Tidningen innehåller två ledartexter, varav den ena förkunnar att ”Kriget i Europa slut” (osign.). 
Texten uttrycker en stor lättnad över att kriget nu tycks ha nått sitt slut, vilket inte bör förringas för 
svenskarnas del: ”Låt oss slippa höra, hur vi blivit förskonade, utan i stället ge så mycket uttryck åt 
vår gränslösa tacksamhet mot de folk och då främst, det engelska, som stod det onda i emot.” 
Tacksamheten mot just England förklaras i det att engelsmännens inblandning i kriget från början 
varit ”frivillig”. Vidare menar skribenten, att det nu gäller att tillsammans ägna sig helhjärtat åt 
Europas återuppbyggnad. 

Den andra ledaren gläds åt ”Ett befriat Skandinavien” (osign.). Skribenten uttrycker först sin glädje 
över att Norge och Danmark nu befriats från sina ockupanter, men konstaterar samtidigt att 
nazismen stått att finna i ”höga kretsar” i Norge, med hänvisning till Quisling. Norrmännen har 
således en del att göra upp med, blir poängen i ledaren – som annars fortsätter i mycket poetiska 
ordalag med en beskrivning av hur den norska flaggan nu vajar över norska hem, som en symbol för 
friheten. Händelseutvecklingen fortsätter nu i en ganska snabb takt. Den 9 maj 1945 konstaterar 
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Hallandsposten i en nyhetsartikel att nazistpartiet nu har försvunnit ur Tyskland, då grundvalarna för 
riket försvunnit. Den 14 maj rapporteras om att Himmler infångats av britterna (som senare hann 
begå självmord i fångenskapen, vilket rapporteras i HP den 25 maj), den 24 maj att Tyskland inte 
längre har någon regering, den 13 juni att Hitlerjugends grundare arresterats och den 16 juni att 
Ribbentrop tagits till fånga i Hamburg.  

Nazismens fall och dess tragiska epilog, utgör ämnet för signaturens ”Ögat” spalt den 12 maj (”Av 
frukten skall man döma trädet”). Berättelseformen är, som många gånger tidigare, en dialog mellan 
textens implicita redaktörsjag och bysmeden Sebulon Jönsson. Den senare ställer sig frågan om hur 
man nu ska hålla sig i form, när det inte längre finns någon Hitler att förargas över. Följande är i 
texten ett meningsutbyte mellan Sebulon och berättarjaget, med bysmedens replik först: 

”– Vet du inte, att när man blir ilsk och arg, så träda binjurarna i funktion och avsöndra ett ämne 
kallat adrenalin, vilket ökar blodtrycket och stimulerar aktiviteten och befordrar hälsan. Nu har man 
icke [Hitler] att framkalla avsöndringen med. 

– Å, du har ju prosten Rhedin och hans gelikar kvar och den katolska kyrkan i Portugal och Irland, som 
hylla förtryckaren i martyrernas kyrka. Om det varit offren! Men den mannen som martyr. Såg du inte 
att enligt Rhedin dina känslor för den försvunne tyrannen ’avslöjar vilddjuren i den svenska 
demokratiens innandömen’?” 

Texten fortsätter med hur prosten Rhedin talat om ”allt det goda som Hitler obestridligen uträttat för 
sitt folk” (se även 4.2.1 ovan, om den påstådda kopplingen mellan Rhedin och nazismen) och hur den 
lutherska kyrkan i Tyskland blev till ”Hitlers fotpall”. Mot slutet konstateras sedan: ”Vad har nazismen 
gjort? Dödsland, dödsland, über alles, über alles in der welt, som en norsk diktare skrivit. Över porten 
till helvetet sätter vår samtid hakkorsets emblem. Det är dit som den riktiga högkyrkan både i rum 
och annorstädes hittade hän då den gav sig ut för att förverkliga överhets- och lydnadsidealet. Ty av 
frukten kall man döma trädet.” 

Här ser vi alltså, hur Svipdags kritik av vissa kyrkliga företrädare kan ta sig uttryck. Kyrkans koppling 
till nazismen var naturligtvis en stor sorg för många kristna, vilket Svipdags formuleringar här kan 
sägas ge uttryck för. 

Materialet från månaderna maj–juni 1945 är ganska rikt, i jämförelse med de tidigare krigsåren. Men 
det finns naturligtvis också en hel del att säga, när Nazityskland kollapsade och dess representanter 
ställdes inför rätta.  
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10. Hallandsposten som motståndsröst, några slutsatser 

Det råder inga tvivel om, att Johan Svipdag och Hallandsposten tog avstånd från nazismen som 
ideologi och Hitlers nazistiska regim i Tyskland. Därom vittnar hela analysmaterialet. Hitler som 
person framställs vid upprepade tillfällen som en sinnessjuk person, i vissa fall också som en lite 
löjeväckande halvfigur. Nazistregimen framställs som en ociviliserad våldsdiktatur och dess övriga 
representanter som personer beredda att gå över lik för att få sin vilja igenom. Hitlers styre är 
därutöver enligt Hallandsposten en stor olycka för det tyska folket – som fick betala ett dyrt pris.  

Den nazistiska diktaturen är relativt flitigt omnämnd i opinionsmaterialet, som en regim präglad av 
orättvisor och brutna löften. Särskilt gäller detta perioden före och under upptakten till 
krigsutbrottet 1939, då tidningen gång på gång pekar på Hitlers vana att bryta avgivna löften samt 
dess ironiska uttalanden om nazismens ”förmåga” att uppnå majoritet i vad som ska se ut som 
demokratiska val.  

Ställningstagandet mot Tyskland som krigförande makt är däremot inte riktigt lika entydigt 
avståndstagande. Även om Hallandsposten visar en större vilja att tala om tyska motgångar än om 
tyska framgångar, lyfts det fram en del perspektiv som visar på ett visst mått av förståelse gentemot 
den tyska viljan att driva fram ett krig. Framförallt ser vi exempel på detta, i de ledare som pekar på 
att det fanns stora orättvisor i Versaillesfördraget (fredsavtalet efter första världskriget). Dessa 
orättvisor (avsägande av stora landsområden och betydande krigsskadestånd) kan, enligt 
Hallandsposten, ses som förklarande orsaker till det sociala missnöje hos det tyska folket som ledde 
fram till nazisternas maktövertagande och krav på ett utökat ”Lebensraum”. Som exempel kan här 
nämnas den ledare från den 16 mars 1939, där skribenten menar att annekteringen av Sudetlandet 
och Österrike kunde ses som ett i viss mån rättvist återställande av Tyskland efter den hårda 
behandlingen i Versailles. Men att Tyskland skulle ha rätten att kräva ett större territorium än 1914 
års gränser, vill Hallandsposten däremot inte hålla med om. Exempelvis visar man en tydlig empati 
för Norge under den tyska ockupationen och en antipati för den tyska ockupationsmakten.  

Det är på sin plats att här poängtera det ställningstagande som Hallandsposten ger uttryck för till den 
av regeringen förda neutralitetspolitiken. Svipdag och hans tidning var inga anhängare av kretsen 
kring Ture Nerman, eller Torgny Segerstedt och GHT – vilka ju ansåg att Sverige kunde inta en mer 
avvisande hållning mot Tyskland. I Hallandspostens ledare kritiseras Segerstedt och Nerman för ett 
förhållningssätt som tidningen anser vara farligt för landet. I stället uppmanar Hallandsposten gång 
på gång i sina ledare till att Sverige ska hålla fast vid neutralitetslinjen (se ex. analysmaterialet från 
1940). Det uttrycks en förståelse för regeringens politik, även när det gäller inskränkningarna i 
tryckfriheten och avtalet med Tyskland om permittenttrafiken. Hallandspostens inställning är att det 
viktigaste för Sverige är att hålla sig utanför kriget – och om det innebär att Sverige får tillmötesgå 
önskemål från Tyskland, är det en uppoffring som kan anses nödvändig. Tidningen uttrycker dock 
glädje över att permittentavtalet sägs upp (se även analys av ledaren från den 6 augusti 1943).  

När det gäller Quislings maktövertagande i Norge, eller nazismen som rörelse i de övriga nordiska 
länderna och i Sverige, är Hallandsposten tydlig. Nasjonal Samling erkänns aldrig i tidningen som 
något legitimt ledarskap i Norge. I flera ledartexter påpekas att de norska nazisterna utgör en klick 
och beskrivs det norska folket mer generellt som en enda stor motståndsrörelse. De svenska 
nazisterna, när de nämns, utgör för Hallandsposten en liten klick som inte är värd att tas på allvar. Vi 
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kan exempelvis nämna ledaren från den 4 augusti 1939 om smugglingsaffären i Falkenberg, där 
Slöinges nazistledare Midby får utstå tämligen sarkastiska ordalag om sin vilja att via en begagnad 
pistol komma så nära det nazistiska kriget som möjligt. 

Således kan vi konstatera att sett till helheten driver Hallandsposten en opinion mot Hitler och 
Nazityskland. Tittar vi lite närmare på kontinuiteten och tonen i materialet över tid, så kan vi dock se 
att tidningens texter – särskilt opinionsmaterialet – ser olika ut under olika tidsperioder och följer 
parallellt med utvecklingen för den tyska krigslyckan, samt den svenska neutralitets- och 
tryckfrihetspolitiken. Låt oss återvända till de tre tidsperioder som utgör utgångspunkt för de tre 
föregående kapitlen. 

10.1. Tiden före kriget (1936–1938) 

Vad som kännetecknar inledningen av denna tidsperiod är, förutom det spanska inbördeskriget, en 
kapprustning på såväl det militära som det politiska området. Hallandsposten ger skildringar av 
våldsbudskap och förberedelser i Tyskland inför kommande krig, men låter sig inte skrämmas av vare 
sig den hetsige diktatorn i Berlin eller hans allierade i Rom. I opinionsmaterialet beskriver man mer 
än gärna Hitlers inrikespolitik och ekonomiska politik som misslyckad. Man beskriver nazismen i 
Tyskland och dess inverkan på den tyska kulturen som ett andligt nedbrytande och talar om att det 
tyska folket lider brist på såväl brödföda som andlig näring. Och man skriver också (redan här) om 
den nazistiska regimen som en våldsdiktatur, med koncentrationsläger och förbrytelser mot judar på 
sitt samvete (se ex. analysen av ”Olympens baksida”, den 6 augusti 1936). Ska vi sammanfatta år 
1936, så är det ett år då Hallandsposten visar prov på oräddhet och respektlöshet gentemot Hitler, 
hans nazistiska regim och Tyskland som krigsstormakt. Kontinuiteten i opinionsmaterialet är tydlig 
och formuleringarna som används präglade av ett högt mått av integritet, med en klar strävan att ge 
uttryck för en tydlig uppfattning. 

Året därefter är förekomsten av opinionsmaterial inte lika rik. Tonen är dock fortfarande tydligt 
negativ – och här ser vi flera exempel på ”dårskapstemat”, exempelvis i och med den mycket 
rättframma rubriksättningen från den Hallandspostens förstasida den 23 juni 1937 ”Dåren Hitler 
söker orsak till ett världskrig”. Ett så rättframt och respektlöst tonfall har naturligtvis gett eko i 
tidningens historia. Annars verkar året 1937 ha varit ett år då kapprustningen förelåg på det politiska 
planet, mer än det militära. Hitler utger under hösten det så kallade ”Hossbach-protokollet”, med 
krav på utökade eller kanske återförande av tyskt territorium. Men händelseutvecklingen är ännu så 
länge inte särskilt dramatisk och i Hallandspostens ledare uttrycker man större oro för Mussolinis 
krigslust än den tyska.  

Annekteringen av Österrike, i det så kallade ”Anschluss” är den klart dominerande frågan år 1938. 
Och även om det på sina håll uttrycks en viss förståelse för att tyskarna ville införliva det tysktalande 
österrikiska territoriet, så är Hallandspostens reaktion på händelseutvecklingen ändå präglad av en 
stor bestörtning. Man uttrycker sig i ganska hårda ordalag om den nazityska kuppen mot den 
österrikiske ledaren Schuschnigg och pekar på hur Hitler och hans hantlangare lurat sig till makten i 
såväl Tyskland som nu i Österrike. Det uttrycks dessutom en stor besvikelse över Englands 
undfallenhet, eller kanske till och med ovilja att blanda sig i händelseutvecklingen. Riktigt samma 
uppståndelse blir det inte när Sudetlandet skrivs över till Tyskland i början av hösten. 
Münchenöverenskommelsen betraktas som en fredlig lösning och även om Hallandsposten i sitt 
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ledarmaterial även här kritiserar Englands agerande som den feges lösning, verkar inte Sudetfrågan 
väcka lika starka känslor som statskuppen i Österrike. Tonen är också något mildare. Dårskapstemat 
återkommer inte på samma sätt som under föregående år och ledartexterna kommer att få en mer 
reflekterande och redogörande karaktär än tidigare. 

Även om kontinuiteten i materialet varierar, så är det ändå tydligt att Hallandsposten under åren före 
kriget är mån om att visa ett tydligt ställningstagande mot nazismen och Hitlers Nazityskland. 
Tidningen söker ofta hitta och lyfta fram Hitlerregeringens misslyckanden, såväl inrikes- som 
utrikespolitiskt – och inte minst gällande budgetpolitiken. Judarnas situation nämns ibland, då 
framställda som offer för nazismens grymheter. Englands eftergiftspolitik kritiseras, men det finns 
samtidigt inte något stöd för att Sverige ska engagera sig i krigsutvecklingen. 

10.2. De första krigsåren och Nazitysklands storhetstid (1938–1943) 

”Kristallnatten” 9–10 november 1938 röner uppmärksamhet i Hallandsposten, såväl på nyhets- som 
på ledarplats. Det finns också exempel på några ledare, som öppet visar avsky mot judeförföljelserna 
i Tyskland. ”Det börjar snart kännas kusligt att kallas människa”, skriver ledarskribenten den 12 
november 1938. Några dagar senare framställs pogromerna som helt väsensskilda från den 
västerländska civilisationen. Under senare delar november och vidare in i december månad samma 
år, publicerar tidningen ytterligare några opinionstexter som utgör en tydlig markör mot den tyska 
behandlingen av judar.  

Hitlers ockupation av det tjeckiska Böhmen-Mähren och vidare övertagandet av litauiska Memel är 
stora händelser under första halvåret 1939. Och även om Hallandsposten inte tar Tyskland i försvar 
när det gäller ockupationen av Tjeckien, väljer man ändå att hänvisa till Versaillesfördraget som ett 
möjligt motiv för de tyska kraven att återfå territorium. Mindre förståelse visas dock när det gäller 
Memel och här är man i stället öppet positiv till att England nu börjar markera att västalliansens 
tålamod börjar tryta. Samtidigt märks nu en förändring i tonen. De raljerande ordalag gällande Hitlers 
person och det öppna avståndstagande mot Nazityskland tonas ner – och ersätts efterhand allt mer 
av mer iakttagande och reflekterande formuleringar, fortfarande med utgångspunkten att Hitler är 
en löftesbrytande envåldshärskare och den tyska diktaturen en våldsregim. 

Krigsutbrottet och det finska vinterkriget innebär en stor omvälvning. Det märks naturligtvis också i 
Hallandspostens nyhets- och opinionsmaterial. Texterna beklagar sig över det sorgliga med ett 
krigsutbrott och ställer frågan kring vart mänskligheten är på väg. Samtidigt sker ytterligare en 
tonförskjutning, där tidningen förvisso redogör för tyska försök att påverka den svenska pressen – 
men också (i ett tidigt skede av kriget) argumenterar för en svensk neutralitet. 

Neutralitetsargumentet kommer sedan att bli ett återkommande tema i Hallandspostens 
opinionsmaterial, under de följande åren. Och även om man i flertalet ledare visar medkänsla för det 
norska folket och en avsky mot nazismen i Norge och Sverige, är tonen gentemot Hitler och 
Nazityskland återigen ytterligare något mildare. Då Tyskland gör sina segertåg över Europa i det så 
kallade ”Liehugget”, är ledarna mer präglade av resignation än motstånd. Man ställer sig frågan om 
vad som ska hända med Europas folk, om Tyskland lägger kontinenten under sig. Kontinuiteten i 
materialet är dessutom inte lika hög som tidigare, vilket ytterligare bidrar till uppfattningen om att 
Hallandsposten nu förhåller sig mer försiktig i sina opinionsuttalanden.  
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Tar vi oss fram genom åren 1940–1942, kännetecknas Hallandspostens material av tre huvudteman: 
a) visad empati mot det norska folket och ett förakt mot ”landsförrädaren” Quisling,  
b) försvar av den svenska samlingsregeringens neutralitetspolitik, och regeringens eftergifter i 
neutraliteten, samt c) kritik mot de kretsar i svensk press och svensk politik som förespråkar en 
svensk anslutning till västalliansen (ex. Ture Nerman, Torgny Segerstedt/GHT). I tidningens ledare och 
krönikor under denna period är alltså inte kritiken gentemot Nazityskland eller den tyska diktaturen 
lika framträdande. Judarnas situation berörs inte. Däremot går det att se en viss förskjutning åt 
västalliansens håll i det rena nyhetsmaterialet. Där vill man gärna berätta om västliga framgångar om 
tillfället ges. 

I takt med att den tyska krigslyckan börjar vända, sker dock en ny förskjutning i Hallandspostens 
opinionsmaterial. Under andra halvåret 1942 uttrycker man sig åter igen mer i klartext om tyska 
grymheter, i första hand gällande Norge. Vid tiden före och strax efter årsskiftet 1942/43, blir de 
tyska motgångarna i kriget mot Sovjetryssland det mest återkommande temat. Man tycker sig märka 
en tysk uppgivenhet, spekulerar kring att Hitler och hans högsta ämbetsmän verkar ha svårt att hålla 
hoppet och humöret uppe – men förordar samtidigt en fortsatt svensk neutralitet. Under sommaren 
1943 talar man ganska öppet om nazisternas svårigheter att upprätthålla regimen såväl i Tyskland 
som i de ockuperade grannländerna, inte minst Norge och Danmark. Det framhålls på flera ställen att 
den nazistiska ideologin inom Tyskland hålls vid liv med Gestapos hjälp. I augusti 1943 upphör den 
tyska permittenttrafiken genom Sverige. Det är ett besked som mottas positivt i Hallandsposten, 
samtidigt som man väljer att försvara regeringens beslut att en gång i tiden tillåta den tyska 
tågtrafiken.  

Den italienska kapitulationen och axelpaktens sammanbrott ges naturligtvis en hel del 
uppmärksamhet, samtidigt frågar sig tidningen hur Europa nu kommer att delas upp och pekar på 
Sovjetryssland som ett framträdande orosmoln. Under andra halvåret 1943 återkommer man sedan 
allt oftare till frågor som har att göra med nazistiska grymheter i Norge, den tyska naziregimens 
misslyckanden, samt hur nazisterna tillgripit sig makten över det tyska folket, som det nu ”piskar 
framför sig”.  

10.3. Nazitysklands nederlag (1944–1945) 

Att den tyska krigsmakten är på tillbakagång är vid årsskiftet 1943/44 ställt utom alla tvivel. Och nu 
börjar Hallandsposten sammanfatta vad nazisterna har åstadkommit. Det tyska folket framhålls som 
det första och kanske största offret för regimens framfart – eftersom befolkningen får betala ett högt 
pris för kriget. Man ställer sig frågande till hur stora delar av det tyska folket som faktiskt kan sägas 
ha stött regimen, och uppmanar till ett förlåtande av tyskarna som nation.  

Efter landstigningen i Normandie anses den tyska krigsmakten vara nere för räkning och nu kretsar 
flera texter kring en desperation hos Hitler och hans regim. Tonen i texterna är nu avgjort förändrad 
och visar en öppen avsky mot Nazityskland och dess diktator.  

Efter Hitlers självmord och den tyska kapitulationen, våren 1945, har världen att beskåda en 
nazismens epilog. Högt uppsatta nazistpampar ger sig av på flykt, men infångas en efter en. Hitlers liv 
sammanfattas i Hallandsposten – och det är ingen vacker dödsruna. Han framställs som en sinnessjuk 
dåre, som en latmask och som fördärvare av den moderna civilisationen. Hitlers efterträdare Dönitz 
kritiseras och när Norge och Danmark befrias ur ockupationsmaktens grepp vet glädjen inga gränser. 
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På samma gång poängteras vid flera tillfällen att det nu stundar en rannsakans tid, där delar av det 
norska folket, det tyska folket och även vissa representanter för den svenska kyrkan får göra upp 
med sina kopplingar till nazismen. Kontinuiteten i materialet från maj och juni 1945 är ganska tydlig, 
med många texter om händelseutvecklingen – men också om Hitler som person och hans liv med Eva 
Braun, vars liv också blir föremål för en del texter. 

10.4. Svipdags retoriska stil 

I närläsningen av ”Ögats” kröniker, framträder en ganska tydlig retorisk stil. Johan Svipdag är en 
skicklig retoriker som flitigt använder sig av stilfigurer som metaforer, allegorier, metonymier och 
sarkasmer. Han drar ofta paralleller till berättelser ur bibeln eller den antika romerska och grekiska 
historiens myter och legender. Texterna innehåller träffsäkra poänger och dräpande kommentarer, 
inte minst i beskrivningarna av Hitler eller någon av de andra diktatorerna under andra världskrigets 
historia. 

I sina texter återkommer ”Ögat” ofta till byasmeden Sebulon Jönsson från Örken. Jönsson är nog helt 
tveklöst en uppdiktad figur, som Johan Svipdag använder som en samtalspartner i texterna. På så vis 
utgör Sebulon Jönsson ett ställföreträdande ”jag”, vars åsikter och ställningstaganden egentligen är 
Svipdags egna. Genom att låta Sebulon Jönsson och berättaren smågnabbas i politiska och filosofiska 
diskussioner, ger Svipdag texterna en personlighetsfärg. Framställningsformen tillåter Svipdag att 
liera sig på ett personligt plan med sina läsare, samtidigt som användandet av ett ställföreträdande 
”jag” kan ses som ett sätt att kunna distansera sig till de personliga ställningstaganden som Sebulon 
Jönsson ger uttryck för i texterna. 

När det gäller de osignerade ledartexterna, kan vi inte med säkerhet veta vem som ligger bakom 
inläggen. Kanske är det Svipdag, men det kan naturligtvis också vara någon annan medarbetare som 
skrivit texter. Det ska dock framhållas, att många av de osignerade ledartexterna är skrivna i en 
retorisk stil och ett tonfall som stämmer bra överens med ”Ögat”. Användningen av retoriska 
stilfigurer, ironierna och sarkasmerna, samt kopplingen till bibliska och/eller antika motiv som är 
betecknande för ”Ögat” återfinns i många av de osignerade ledarna. Med det sagt, är det kanske inte 
alltför spekulativt att dra slutsatsen att åtminstone en betydande andel av de osignerade ledarna är 
texter som Svipdag själv ligger bakom.  

10. 5. Protest, tystnad, likgiltighet eller anpassning? 

Vi ska nu återkoppla till Göran Leth’s modell över det svenska tidningslivet, vilken beskrivs i kapitel 5 
ovan. Leth (2005) gör en indelning av svenska tidningars förhållningssätt till judeförföljelserna i 
Nazityskland, med utgångspunkt i rapporteringen kring Kristallnatten i november 1938.  

De tidningar som visar ett tydligt och öppet ställningstagande mot pogromerna, inordnas i Leth’s 
modell under beteckningen ”Protest”. Hit hör exempelvis GHT under Torgny Segerstedts ledning. 
Majoriteten av de svenska tidningarna sorterar dock Leth in under sin kategori ”´Likgiltighet”, där det 
till en början kan finnas en tydlig markering mot judeförföljelserna – som efterhand ebbar ut och till 
och med börjar anta ett tyskt perspektiv. I gruppen ”Anpassning” återfinns slutligen de tidningar som 
visar ett stöd för de nazistiska judeförföljelserna. I denna studie har vi lagt till en fjärde kategori, 
inplacerad mellan ”Protest” och ”Likgiltighet” och som får beteckningen ”Tystnad”. 
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När det gäller Hallandsposten, kan vi börja med att konstatera att tidningen aldrig låter uttala något 
stöd för nazismen eller judeförföljelserna. Vid tiden kring och strax efter, visar man tvärtom en 
öppen avsky mot pogromerna och talar exempelvis om det som ett civilisationens förfall. Senare 
övergår dock tidningen till att mer och mer argumentera för en svensk neutralitet, vilket också 
medför att man mera sällan tar upp judarnas situation i textmaterialet. Kretsen kring Ture Nerman 
och GHT, dvs. regeringskritikerna, kritiseras i tidningens opinionsmaterial. Det är först när den tyska 
krigslyckan ofrånkomligen vänt, som Hallandsposten återgår till ett mer öppet och tydligt 
avståndstagande från den nazityska regimen – men inte ens då nämns särskilt mycket om just 
judarnas situation. Man är i stället mer fokuserad på det norska folket, eller det tyska folket som 
offer för nazisternas framfart. 

Ska vi då placera in Hallandsposten på Leth’s karta, kan vi konstatera att tidningen inte låter sig 
placeras i någon av Leths kategorier ”Protest” eller ”Likgiltighet”. Visserligen finns det uttryck för en 
öppen avsky mot nazismen i många texter och det finns även en del texter som argumenterar för det 
ociviliserade och hemska i nazisternas agerande mot judarna. Men de senare texterna utgör ändå ett 
ganska sällsynt inslag i materialet – och under en period från årsskiftet 1938/39 fram till årsskiftet 
1942/43, är också avskyn mot Nazityskland överlag nedtonad. I stället ger texterna gång på gång ett 
uttalat stöd för den svenska regeringens neutralitetslinje – där regeringens ingripanden mot 
tryckfriheten, liksom permittentavtalet med Tyskland faktiskt försvaras. Judarnas situation blir 
således aldrig någon stor fråga för Hallandsposten, varför slutsatsen också blir att Hallandspostens 
inställning kännetecknas mest av en tystnad. Man bör dock komma ihåg, att denna tystnad ska ses i 
ljuset av de tyska protester som fanns mot svensk press, kraven på den svenska regeringen att 
tillmötesgå tyska önskningar (framförallt avtalet om permittenttrafiken), samt den svenska 
regeringens tryckfrihetspolitik – som i sig utgjorde en anpassning till tyska önskemål. Se även kapitel 
2 och 3 i denna rapport. 

10.6. Slutord 

För att sammanfatta Hallandspostens och Johan Svipdags förhållningssätt till nazismen och 
Nazityskland, kan vi konstatera att det hela tiden finns uttryck för motstånd, men vars intensitet 
löper parallellt med händelseutvecklingen. När Tyskland inlett kriget, och så länge som den tyska 
krigslyckan varar, tonar tidningen ner sitt motstånd, medan tiden före kriget och krigets slutår då 
Tyskland trängs tillbaka mer och mer, utgör perioder av ett öppet och aktivt motstånd och en 
beundransvärd oräddhet i det svipdagska redaktörskapet.  

Något som utelämnas från denna studie är, hur Johan Svipdag och Hallandsposten placerar sig på 
kartan i jämförelse med andra lokala tidningar från samma tid. Ett förslag till vidare studier kan då 
vara, att göra en motsvarande kartläggning exempelvis av den mer konservativa lokaltidningen 
Halland, eller kanske de närliggande lokaltidningarna i Falkenberg och Laholm. Det råder inget tvivel 
om att det fanns nazistiska rörelser i Hallandsregionen och därför kunde det också vara intressant att 
följa upp denna studie med en kartläggning om regionens övriga tidningars ställningsstaganden 
gentemot Tyskland och nazismen.   
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Hallandsposten, den 15 mars 1938: Austriae finis. ”Ögat”, krönika 

Hallansposten, den 17 mars 1938: Var står England? Valfrid Spångberg, ledare 
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Hallandsposten, den 23 mars 1938: Att tänka. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 24 mars 1938: Det lyckliga Österrike. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 11 april 1938: Omröstningen i Tysk-Österrike gav väntat resultat 

Hallandsposten, den 12 april 1938: Österrike – Anschluss. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 30 april 1938: Quo vadis Tjeckoslovakien?. Dr. J.B. Kozak 

Hallandsposten, den 26 september 1938: Tysklands villkor offentliggjorda.  

Hallandsposten, den 27 september 1938: Hitler ger en frist till den 1 oktober 

Hallandsposten, den 29 september 1938: En ljusning i det politiska läget. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 1 oktober 1938: Prag har antagit villkoren. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 6 oktober 1938: Fredsköpet. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 12 oktober 1938: Schuschniggs fruktansvärda timmar. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 29 oktober 1938: Tyskland utvisar flera tusen icke önskvärda polacker 

Hallandsposten, den 9 november 1938: Judarna i Tyskland får sona attentatet i Paris. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 11 november 1938: Vilt rasar hatet mot judarna i hela Tyskland 

Hallandsposten, den 12 november 1938: Judeförföljelserna i Tyskland. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 17 november 1938: Pogromerna i tredje riket. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 december 1938: Syndabock. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 14 december 1938: Det tyska judespionaget. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 14 mars 1939: Under ödets häl. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 15 mars 1939: Tjeckoslovakien har fallit sönder 

Hallandsposten, den 16 mars 1939: Hakkorset över Böhmen och Mähren 

Hallandsposten, den 16 mars 1939: Tjeckien utplånat. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 17 mars 1939: Vinter i luften. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 24 mars 1939: Chamberlain ger tyska regeringen kraftig varning 

Hallandsposten, den 1 april 1939: Hitintill men icke vidare 

Hallandsposten, den 1 april 1939: Den hektiska febern. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 4 april 1939: Om. Osign. ledare 
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Hallandsposten, den 15 april 1939: Ett nytt steg från isoleringen. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 22 april 1939: Till Adolf Hitler på 50-årsdagen. Harry Blomberg, öppet brev 

Hallandsposten, den 10 juli 1939: Spänning och ovisshet. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 15 juli 1939: Medan nervkriget pågår. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 3 augusti 1939: England samlar sig. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 3 augusti 1939: Det tyska hotet mot norden. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 4 augusti 1939: Smugglingsaffären i Falkenberg. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 augusti 1939: Att sköta egen kål. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 11 augusti 1939: Beredda. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 17 augusti 1939: De farliga flyktingarna. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 19 augusti 1939: Sätila. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 22 augusti 1939: Tysk uppgift om icke-angreppspakt Tyskland-Sovjet 

Hallandsposten, den 22 augusti 1939: En ljusglimt i mörker. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 23 augusti 1939: Ribbentrop undertecknar i dag tysk-ryska pakten 

Hallandsposten, den 1 september 1939: England och Frankrike mobilisera 

Hallandsposten, den 2 september 1939: England går ut i kampen 

Hallandsposten, den 2 september 1939: Krig! Osign. ledare 

Hallandsposten, den 4 september 1939: Västmakterna i krig i går 

Hallandsposten, den 13 september 1939: Väldiga förluster för tyskarna 

Hallandsposten, den 14 september 1939: På tröskeln till kristid. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 21 september 1939: Tiderna förändras. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 17 oktober 1939: De neutrala varnas för att ta parti. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 4 november 1939: Ryssland hotar Finland om det ej giver vika 

Hallandsposten, den 1 december 1939: Olyckan över Finland. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 4 december 1939: Den stora staten och den lilla. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 8 december 1939: På neutralitetens grund. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 1 april 1940: Klart besked. Valfrid Spångberg, ledare 
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Hallandsposten, den 5 april 1940: De neutrala. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 6 april 1940: Redaktör Josua och Jerikos mur. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 9 april 1940: De allierades övergrepp mot Norge. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 april 1940: Danmark och Norge i tyskarnas händer 

Hallandsposten, den 10 april 1940: En sorgens dag för norden. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 13 april 1940: På vakt mot landsförrädare! Osign. ledare 

Hallandsposten, den 24 april 1940: Propaganda. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 30 april 1940: För Sveriges oberoende. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 7 maj 1940: Den norska tragedien. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 11 maj 1940: Storkriget har funnit sin valplats 

Hallandsposten, den 11 maj 1940: Tärningen är kastad. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 21 maj 1940: Situationen. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 22 maj 1940: De allierades läge. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 22 maj 1940: Tryckfrihet. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 23 maj 1940: Tryckfriheten. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 28 juni 1940: Efter Frankrikes fall. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 2 juli 1940: Den nya världsordningen. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 15 juli 1940: Ovädersmolnen tätna över Storbritannien 

Hallandsposten, den 16 juli 1940: Locktoner och maktpolitik. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 20 juli 1940: Ett sista fredserbjudande från Hitler 

Hallandsposten, den 24 juli 1940: Major Arv. Erikssons föredrag. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 25 juli 1940: Tyskt missnöje med svenska tidningar. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 9 augusti 1940: De stora frågorna. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 augusti 1940: Häftigt tyskt angrepp på TT och Radiotjänst. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 23 juni 1941: Kriget i öster. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 12 juli 1941: Kommunister och nazister. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 20 augusti 1941: Utvecklingen i Norge. Osign. ledare 
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Hallandsposten, den 28 augusti 1941: En skumraskaffär. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 29 augusti 1941: Spekulationerna på kungen. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 2 september 1941: Vi skola krossa Hitler och hans nazistkrafter, sade Roosevelt 
på Labor Day. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 6 september 1941: Quisling varnar Sverige. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 9 september 1941: Quislings tal mot Sverige. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 8 december 1941: Krigsutbrott i Stilla havet 

Hallandsposten, den 9 december 1941: Världskrig. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 2 januari 1942: Hittills har vi rett oss. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 9 januari 1942: Räderna mot norska kusten. W. Brandt, ledare 

Hallandsposten, den 10 januari 1942: Kapitulation. Osign. bildnotis 

Hallandsposten, den 3 februari 1942: Ministären Quisling. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 7 februari 1942: Den tyska opinionen och Sverige. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 24 februari 1942: Sveriges läge. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 14 mars 1942: Kvarstad på inalles 17 tidningar. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 24 mars 1942: Regering och folk. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 27 mars 1942: Flera hundra engelska bombplan mot Ruhr 

Hallandsposten, den 27 mars 1942: Omkring 1.000 norska läkare har arresterats 

Hallandsposten, den 28 mars 1942: Tidningsbeslag kännetecknande för polisstat. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 1 september 1942: Stalingrad redan fallet? 

Hallandsposten, den 17 september 1942: Nazisternas valspekulation. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 19 september 1942: Landet behöver din röst. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 26 september 1942: Efter krigets slut. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 7 oktober 1942: Tio norrmän avrättade till sonande av sabotageförsök 

Hallandsposten, den 8 oktober 1942: Femton nya dödsdomar i Norge 

Hallandsposten, den 8 oktober 1942: Broderländer i nöd. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 22 oktober 1942: Skuldproblemet i kriget. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 9 november 1942: Andra fronten har nu kommit 
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Hallandsposten, den 10 november 1942: Utrikesministerns förklaring. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 13 januari 1943: Trontalet. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 21 januari 1943: Dramat i öster. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 26 januari 1943: Den andra fronten. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 2 februari 1943: Inga segrare i detta krig. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 9 februari 1943: Ryssarna ha nu intagit Kursk 

Hallandsposten, den 2 mars 1943: … Att icke skona främmande liv… Osign. ledare 

Hallandsposten, den 4 mars 1943: Permittentresorna genom Sverige. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 19 mars 1943: Fred eller hämnd? Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 juli 1943: I Norge och Danmark. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 14 juli 1943: Den viktigaste krigshändelsen. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 17 juli 1943: Italien uppmanas att kapitulera 

Hallandsposten, den 21 juli 1943: Sugen tappad. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 23 juli 1943: Skola folken straffas. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 26 juli 1943: Mussolini har avgått som regeringschef 

Hallandsposten, den 26 juli 1943: Början till slutet. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 27 juli 1943: Axelbrottet. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 29 juli 1943: Vad händer härnäst? Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 3 augusti 1943: En sista varning till Italien och Tyskland 

Hallandsposten, den 6 augusti 1943: Tysktågen sluta gå 20 aug. 

Hallandsposten, den 6 augusti 1943: Den tyska transiteringen genom Sverige upphör. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 19 augusti 1943: I väntan på det värsta. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 31 augusti 1943: Slaget mot Danmark. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 10 november 1943: Stalin, Hitler och Europa. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 11 november 1943: Spänningen i Tyskland. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 16 november 1943: Hitler och nazistledarna fly till Japan i Ubåtar? 

Hallandsposten, den 27 november 1943: Hålla stånd eller vika undan. Valfrid Spångberg, ledare 
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Hallandsposten, den 1 december 1943: Samtliga Oslos studenter arresterade. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 1 december 1943: Ännu är det långt till fred. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 2 december 1943: Våldsaktionen i Oslo. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 10 december 1943: Den sjunde basunen. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 3 januari 1944: Det första offret. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 4 januari 1944: Ett skräckens nyårsbudskap. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 21 januari 1944: Öga för öga eller…? Osign. ledare 

Hallandsposten, den 24 februari 1944: Det kan dröja länge än. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 7 juni 1944: Landstigningen har lyckats 

Hallandsposten, den 7 juni 1944: Invasionen. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 30 juni 1944: Med Hitler i fördärvet. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 2 maj 1945: Adolf Hitler har avlidit 

Hallandsposten, den 2 maj 1945: Hitler dödförklarad. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 2 maj 1945: HITLERS väg till makten. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 3 maj 1945: Berlin erövrat, självmord av Göbbels 

Hallandsposten, den 3 maj 1945: Tyskland efter kriget. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 4 maj 1945: Det sällsamma mellanspel. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 5 maj 1945: Tyskarna ha kapitulerat i Holland, nordvästra Tyskland och 
Danmark 

Hallandsposten, den 7 maj 1945: Solsken och skuggor. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 7 maj 1945: Dönitz var med om att störta Göring. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 8 maj 1945: FRED! FRED! KAPITULATION utan villkor i hela EUROPA 

Hallandsposten, den 8 maj 1945: Kriget i Europa slut. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 8 maj 1945: Ett befriat Skandinavien. Osign. ledare 

Hallandsposten, den 9 maj 1945: Kanonerna tystnade i går kväll kl. 11. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 12 maj 1945: Den omtvistade rättvisan. Valfrid Spångberg, ledare 

Hallandsposten, den 12 maj 1945: Av frukten skall man döma trädet. ”Ögat”, krönika 

Hallandsposten, den 14 maj 1945: Himmler fånge hos britterna 
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Hallandsposten, den 24 maj 1945: Hitler dog av dödlig injektion. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 24 maj 1945: Tyskland har icke längre en regering 

Hallandsposten, den 25 maj 1945: Himmler slapp undan 

Hallandsposten, den 5 juni 1945: Führerns väninna tyckte om champagne. Osign. artikel 

Hallandsposten, den 13 juni 1945: Hitlerjugends grundare har arresterats 

Hallandsposten, den 16 juni 1945: Ribbentrop fasttagen i Hamburg 

Hallandsposten, den 21 juni 1945: Hitler hade två barn med Eva Braun 

Hallandsposten, den 23 juni 1945: Dagens kommentar. Sign. ”Bredhe” 

Hallandsposten, den 26 juni 1945: Hitler lat slyngel, dansk målarmästare örfilade upp honom.  
Osign. artikel 

Hallandsposten, den 25 juli 1981: Johan Svipdag har avlidit. Rune Gunnarsson, dödsruna 
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