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Sammanfattning/Abstract 

I den här uppsatsen har jag valt att undersöka pressbilden av Nazitysklands erövringar av  

under 1938. Först det så kallade Anschluss i Österrike och sen ockupationen av delar av 

dåvarande Tjeckoslovakien, det så kallade Sudetenlandet. Som forskningsmaterial har jag valt 

att undersöka två tidningar, Social-Demokraten och Stockholms-Tidningen. Syftet har varit att 

försöka förstå den vilken bild en läsare fick av de här händelserna när de föregav sig samt 

undersöka hur tidningarna förhöll sig till sina källor och hur de beskrev frågorna kring folk 

och minoriteter som de här kriserna handlade om. 

Som utgångspunkt för min undersökning har jag anlagt ett moraliskt perspektiv som det 

målats upp av Klas Åmark i hans bok Att bo granne med ondskan. Jag har utfört en kvalitativ 

hermeneutisk studie av 135 antal artiklar jämt fördelade mellan de två tidningarna där jag dels 

jämfört tidningarna med varandra men även jämfört det som skrivs med vad som faktiskt 

skedde rent historiskt.  

Jag har kommit fram till att tidningarna skiljer sig markant åt i sin rapportering, Social-

Demokraten presenterar en mycket negativ bild av det som sker och ger klart Nazityskland 

skulden för det som sker medan den bild av händelserna som Stockholms-Tidningen framför 

är mycket mer ”neutral” och bitvis pro-tysk. 

Båda tidningarna rapporterar om minoritetsfrågan, både den judiska och den sudettyska och 

intar olika attityder mot dessa men upphör sedan att vidare beskriva dessa minoriteters öden 

allt eftersom kriserna går mot sitt slut. 

 

 

 

Nyckelord: Anschluss, Österrike, Tjeckoslovakien, presshistoria, nazism, antisemitism, 

Stockholms-Tidningen, Social-Demokraten 
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1. Inledning 

Andra världskriget förskräcker och fascinerar oss än idag, 70 år sedan det slutade. Kriget, dess 

efterverkningar och dess orsaker är ämnen som fortfarande undersöks och revideras. Men 

Nazityskland tog inte enbart över länder genom krigshandlingar. Initialt så var det tredje 

rikets expansion på bekostnad av andra länders frihet något som skedde på fredlig väg, om än 

oftast under hot. Under 1938 tog Nazityskland över inte bara Österrike utan även delar av 

Tjeckoslovakien, allt medan resten av världen tittade på, och ibland även hejade på. Hur 

kunde det gå till? Jag har intresserat mig för de händelser som föregick krigets utbrott 1939 

för att se hur den svenska pressen förhöll sig till de tumultartade förändringar som skedde på 

den europeiska kartan utan att krig bröt ut.  

Framstod det som inträffade som något naturligt, som något dåligt eller sågs det kanske som 

något bra? Ansågs kraven från den tidens minoriteter och folkrörelser som legitima? 

Idag så skulle nog få argumentera för att Nazitysklands landvinningar var av godo men det 

Europa som vuxit fram efter Versaillesfreden var en annan plats i en annan tid. Vi vet att 

Hitler inte nöjde sig efter Tjeckoslovakien men var det en självklar insikt redan då? Skulle vi 

agerat annorlunda och gör vi det idag i liknande konflikter? 

 

Det pågick en livlig debatt om Nazityskland redan från dess grundande 1933 och demokratin 

var långtifrån självklar på det sätt som den är idag, denna debatt pågick även för fullt i 

Sverige vid den här tiden och även om nazismen aldrig fick ett starkt fotfäste så var den 

svenska allmänheten långt ifrån opåverkad, Sverige var redan tidigt ett av Nazitysklands 

propagandamål (Almgren: 2005:50). Det som hände i Europa påverkade det som hände i 

Sverige. 

 

Ett av de bästa sätten att resa bakåt i tiden för att få svar på dessa frågor är genom att läsa 

dåtidens främsta mediekanaler vilket vid den här tidpunkten utan tvekan var dagstidningarna. 

Genom att undersöka två tidningar med skilda politiska profiler går det att bygga sig en 

hyfsad bild av det allmänna medvetandet och de attityder som rådde kring de här frågorna. 

Historien är inte skriven i sten, genom att läsa artiklar mer än 70 år tillbaka i tiden förstår man 

att framtiden inte var mer självklar för den tidens människor mer än den är för oss idag, att det 

även då fanns möjligheter till att agera annorlunda (Åmark 2005:339). 
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2. Syfte 

I den här uppsatsen tänker jag undersöka den hur den svenska pressen förhöll sig till och 

rapporterade om Nazistysklands annektering av Österrike och delar av Tjeckoslovakien, det 

så kallade Sudetenlandet under 1938. Mitt främsta syfte är att försöka utläsa vad den svenska 

allmänheten genom tidningarna fick för information om dessa två kriser. 

 

3. Frågeställningar 

Min grundfråga är vad skrev de här två tidningarna om de här annekteringarna innan, under 

och till viss del även efteråt? Eller för att formulera om frågan; vad fick läsaren av de här 

dagstidningarna lära sig om händelserna i Europa? 

 

Utöver grundfrågan så har jag även formulerat fyra följdfrågor för att förtydliga vad det är jag 

vill ha svar på: 

 

Tog tidningarna ställning och isåfall för vilka parter?  

 

Vilka källor använder sig tidningarna utav och hur pass kritiska är de till dessa källor? 

 

Hur framställs minoriteterna i texten, får de komma till tals? 

 

Finns det någon skillnad i rapporteringen mellan annekteringen av Österrike och den i 

Sudetenlandet? 

 

4. Material 

Som material har jag valt att undersöka två tidningar, den liberala Stockholms-Tidningen och 

den socialdemokratiska Social-Demokraten under perioderna februari-april för annekteringen 

av Österrike och september-oktober för annekteringen av Sudetenlandet. Båda var ledande 

morgontidningar 1938 med en upplaga på 43 000 ex för Social-Demokraten respektive 118 

700 för Stockholms-Tidningen (Tollin 1967:95–98). Anledningen till mitt urval är att de två 

tidningarna förutom att de skiljde sig politiskt åt även skiljde sig åt i sin syn på Nazityskland. 

Social-demokraten var redan från första början kritisk till Nazistyskland (Åmark 2011:211) 

medan Stockholms-Tidningen var mer pro-tysk.   
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5. Bakgrund 

 

5.1 Begreppsdefinition och viktiga personer 

Anschluss - (övers. Anslutning) Dels tanken på att förena de tysktalande områden som ingick 

i det Tysk-romerska riket, dels i folkmun den annektering av Österrike som Nazityskland 

genomförde 1938. 

 

Lilla Ententen - En pakt mellan Tjeckoslovakien, Rumänien och Jugoslavien vars mål var att 

förhindra återbildandet av det Österrikisk-Ungerska riket. 

 

Nazityskland – Jag använder mig konsekvent av beteckningen Nazityskland för den stat som 

existerade 1933-1945 för att separera denna från t.ex. kejsardömet Tyskland. 

 

Sudetenlandet – (Kan även benämnas som Sudetlandet) Område som innan 1918 ingick i 

Österrike-Ungern men som efter splittringen kom att bli en del av den nya nationen 

Tjeckoslovakien. Till stor del befolkad av tysktalande så kallade sudettyskar.  

 

Beneš, Edvard – Tjeckoslovakiens president mellan 1935-1938 

 

Henlein, Konrad – Sudettysk nazistisk politiker. Bildade SDP (Sudettyska partiet) som 

verkade för att Sudetenlandet skulle avskiljas från Tjeckoslovakien. 

 

Seyss-Inquart, Arthur – Österrikisk nazist som efter krav från Nazityskland utnämndes till 

inrikes- och försvarsminister innan Anschluss, Blev sedan utnämnd till riksståthållare över 

Österrike när detta uppgick i Nazityskland. 

 

Schuschnigg, Kurt von – Österrikes förbundskansler 1934-1938. Schuschnigg utnämndes till 

förbundskansler efter att hans förgångare Engelbert Dolfuss mördats av nazister 1934. 

 

5.2. Det utrikespolitiska läget 

1938 var ett på många vis ett ovanligt händelserikt år. I Ostasien pågår redan ett av historiens 

blodigaste krig, det mellan Japan och Kina, som senare skulle bli blott en del av andra 

världskriget. Samtidigt rasar inbördeskriget i Spanien som startade 1936 vidare och i 
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Sovjetunionen når det som senare skulle benämnas som ”den stora utrensningen” av 

medlemmar i kommunistpartiet och stora delar av officerskåren sin höjd.  

 

Efter maktövertagandet 1933 så var detta nya Tyskland ständigt i omvärldens blickfång. 

Redan 1936, efter att året innan genom folkomröstning fått tillbaka Saar återmilitariserade 

regimen Rhenlandet, något de var förbjudna att göra enligt Versaillefördraget. De allierade 

visade då, liksom senare, upp en slående passivitet inför vad den nya tyska regimen företog 

sig (Shirer 1959:I:249). Men det skulle vara under 1938 som Nazityskland på allvar skulle 

börja spänna sina utrikespolitiska muskler och resa krav på sina grannar om att uppge 

territorium, något som skulle fortsätta fram tills 1939 då de tyska kraven på Polen ledde till 

utbrottet av det som senare skulle kallas andra världskriget.  

 

Nazityskland med Hitler i spetsen tidigt resa krav på att det tyska folket som han ansåg hade 

splittrats i och med freden i Versaille förtjänade ett enat Tyskland och började blicka utåt mot 

de delar av riket som han ansåg ”gått förlorade”. Ända sedan det Tysk-romerska riket 

splittrades 1806 hade det cirkulerat idéer om en ny enad tysk nation, idéer som 1871 ledde till 

ett nytt Tyskt kejsardöme, dock den här gången utan Österrike som varit en del av det 

ursprungliga Tysk-romerska riket. Tankarna om Österrike som en del av det enade Tyskland 

var alltså allmänt spridda 1938 men var framförallt centrala för Adolf Hitler som själv var 

österrikare. Anschluss var alltså ingen ny tanke. Österrike var vid det här tillfället en diktatur 

med fascistiska inslag som dock hade förbjudit nazister att verka politiska i landet. I februari 

fick Österrikes rikskansler Kurt von Schuschnigg ge efter för Nazityska krav och ge viktiga 

roller i regeringen till Österrikiska nazister. Efter fler påtryckningar och hot från Nazityskland 

under en längre period så slutade det hela den 12:e mars 1938 då tyska trupper, utan att möta 

något motstånd, marscherade in i Österrike och omvandlade landet till en del av det nya tyska 

riket. En omröstning där den överväldigande majoriteten röstade för Anschluss genomfördes 

kort där efter den 10:e april.  

 

De andra europeiska länderna var vid den här tidpunkten ovilliga till att dras med i ytterligare 

ett krig. Frankrike genomled från den 10:e mars och framåt en paralyserande regeringskris 

(Höjer 1939:38) och varken dem eller Storbritannien ansåg sig tillräckligt rustade för att 

kunna rädda Tjeckoslovakien vid en eventuell invasion. 
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Som en del av Versaillesfreden skapades den nya nationen Tjeckoslovakien 1918 av delar av 

det besegrade kejsardömet Österrike-Ungern. Upp till en femtedel av befolkningen 

identifierades som tyskar vilka många av dem bodde i de västra delarna av Tjeckoslovakien, 

det så kallade Sudetenlandet. Det hade funnits krav från delar av den här befolkningen 

tidigare att tillhöra Tyskland men efter Anschluss ökade de här kraven, ivrigt påhejade av 

nazistregimen. Krisen i Tjeckoslovakien blev ett drama som pågick i flera veckor där risken 

för krig verkade överhängande men slutligen kom de fyra stormakterna Storbritannien, 

Tyskland, Italien och Frankrike med premiärminister Neville Chamberlain i spetsen överens 

den 29:e september och överlät, utan tjeckernas deltagande, Sudetenlandet till Tyskland. 

Överenskommelsen ansågs då vara räddningen för ett Europa som såg ut att gå ett nytt 

världskrig till mötes och lättnaden var påtaglig. Att Hitlers lust efter mer land inte gick att 

dämpa var det då ingen som visste och samma procedur skulle senare upprepas med det 

polska Danzig, då med ett helt annat resultat. 

 

För att ytterligare komplicera läget ställde även Polen och Ungern krav på Tjeckoslovakien 

om territorium som den pressade Tjeckoslovakiska regeringen fick lov att gå med på vilket 

fick till följd att ansvaret för uppdelandet av Tjeckoslovakien i omvärldens ögon inte enbart 

föll på Nazityskland. 

 

5.3. Sverige 

Svenska förhållanden är inte lika dramatiska men i september är det val till kommun och 

landsting vilket blir en framgång för Socialdemokraterna vilket självklart är av intresse för 

pressen, vilket t.ex. upptar hela Social-Demokratens framsida den 19:e februari. 

 

Från svenskt håll var synen på Nazityskland blandad. Delar av den svenska pressen var 

kritiska redan från början däribland den legendariska chefredaktören på Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning, Torgny Segerstedt som bara fyra dagar efter Adolf Hitlers tillträde som 

rikskansler den 30:e januari 1933 skrev en kolumn med den nu berömda frasen ”Herr Hitler är 

en förolämpning” som titel något som retade upp Nazistyskland så till den grad att Hermann 

Göring skrev ett protesttelegram som svar. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att även om den svenska pressen var en av få i Europa som 

kunde klassificeras som ”fri” under kriget så var den under stark press både utifrån och 

inifrån. Nazityskland var snabba med att visa sitt missnöje när den svenska pressen inte skrev 
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som den behagade. Även om pressen var fri så valde vissa redaktioner att självcensurera, 

bland annat så var det stor skillnad under Kristallnatten mellan den 9:e och 10:e november 

1938 då t.ex. DN valde att inte rapportera om saker de med största sannolikhet hade kunskap 

om (Leth 2007:174–175).  

 

Sådana åtgärder som transportförbud, tryckfrihetsåtal och pressnämndens varningar och 

anvisningar låg ännu en bit in i framtiden men den rapportering som pågick under de här två 

kriserna föranledde den svenska regeringen, statsminister Per Albin och utrikesminister 

Rickard Sandler, att den 7:e oktober skicka ett brev till ett hundratal svenska redaktioner där 

de uppmanade dessa att uttrycka sig så att ”inte berättigade misstankar riktades mot Sverige 

för partitagande för eller mot den andra maktgruppen” (Åmark 2011:234–235) efter att den 

tyska ambassadören prinsen av Wied uppvaktat kabinettssekreteraren Erik Boheman och 

klagat över svensk press och i synnerhet Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och Zeth 

Höglunds skriverier i Social-Demokraten som beskrev som den press i världen som mest 

hetsade mot Tyskland. Detta skedde alltså precis efter den period som jag här kommer 

undersöka men det är bra att ha i åtanke när man läser texterna för att på så vis förstås, i alla 

fall delvis hur delar av pressen misshagade Nazityskland. 

 

Zeth Höglund var socialdemokrat och chefredaktör för Social-Demokraten 1936-1940 och var 

redan från början en stark kritiker av Nazityskland och var tillsammans med bland annat 

Torgny Segerstedt en nagel diktaturens öga. Höglund fortsatte vara kritisk mot Nazityskland 

efter det att kriget bröt ut och var även kritisk mot den svenska regeringen som han ansåg 

hade ”snöpt och likriktat” den svenska pressen (Funcke 2006:58). Situationen att 

chefredaktören för socialdemokratins huvudorgan både var starkt kritisk mot sittande 

socialdemokratiskledda koalitionsregering samt enligt denna utgjorde en säkerhetsrisk gjorde 

att Höglund under sommaren 1940 fick lämna sin post för att bli finansborgarråd i Stockholm 

(Funcke 2006:58). 

 

Stockholms-Tidningen som bildades 1889 var en av landets ledande morgontidningar vid den 

här tidpunkten och hade 1937 köpts upp av affärsmannen Torsten Kreuger varpå Börje 

Brilioth utsågs till chefredaktör vilket han förblev fram till 1948. Brilioth var pro-tysk men 

Kreuger hade uttryckligen sagt ”att det inte var meningen att Brilioth skulle lägga sig i 

politiken”(Lundström, Rydén, Sandlund 2001:358). Brilioth hamnade i konflikt med sin egen 

utrikesredaktion och politiska redaktion över bland annat just synen på Nazityskland som 
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Brilioth och andra ansåg kunna berättigas p.g.a. att de stod emot kommunismens framfart 

(Carlsson 1966:131,134). Den politiska redaktören Anton Erman skulle senare beskriva det så 

här: ”Det är ett under att ST kom igenom Briliothperioden så pass oskadd som den gjorde. 

Före sin redaktörstid hade ju Brilioth spelat något slags medlande roll mellan de nazistiska 

grupperna i landet. Det visste jag inte då. Men ganska snart sedan han satt sig i 

redaktörsstolen, kom man ju underfund med hans inställning. Han var antisemit och 

antidemokrat” (Unger 1960:227) och den utrikesredaktören Evert Berggrén beskrev det på 

liknande vis: ”När dr B. Brilioth inträtt som tidningens chefredaktör, visade det sig mycket 

snart att han kom till ST med den fasta föresatsen att låta tidningen genomsyras av sympati 

för de totalitära, nazistiska, fascistiska och falangistiska riktningarna ... Chefredaktörens 

sympatier för axelmakterna blev alltmer öppet uttalade och hans kritik av mina ledare och 

nyheternas redigering skärptes undan för undan.”(Ibid) 

 

6. Tidigare forskning och teori 

 

6.1 Tidigare forskning 

Till grund för min undersökning ligger till stor del Klas Åmarks bok Att bo granne med 

ondskan som är en genomgång av relationerna mellan Sverige och Nazityskland åren 1933-

1945 samt Åmarks uppsats Makt eller moral svensk offentlig debatt om internationell politik 

och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939. 

 

Jag har även stor hjälp av Göran Leths bok ”Kristallnatten i svenska dagstidningar” som på 

ett utförligt sätt applicerar ett perspektiv liknande Åmarks på händelserna i Tyskland 9-10:e 

november 1938. Leths uppdelning av tidningar i tre läger, protest, neutralitet och anpassning. 

Detta har b.la. väglett mig i valet av tidningar där min hypotes är att även om det inte är 

samma händelseförlopp som jag undersöker så kommer tidningarna att uppvisa liknande 

tendenser. 

 

Till ytterligare stöd så använder jag mig även av Birgitta Almgrens bok Drömmen om 

Norden: Nazistisk infiltration 1933-1945 där Almgren använts sig av en lingvistiskt baserad 

analysmodell för att undersöka det svenska och det tyska kulturklimatet och hur Nazityskland 

försökte influera svensk opinion. Utan att själv använda mig av en lingvistiskt baserad 

analysmodell som metod så är bokens fokus på sökandet efter nyckelord för att kunna 
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anlysera samhällen och kulturer (Almgren 2005:33) ett bra hjälpmedel för mig när jag ska 

försöka förstå mig på texter skrivna mer än 70 år sedan i ett annat kulturklimat. 

Almgren använder sig till stor del av tyska källor och deras beskrivningar av svenska aktörer. 

Almgren problematiserar de återkommande begreppen ”tyskvänlig” respektive ”nazistvänlig” 

(Almgren 2005:52) som var viktiga för den nazistiska regimen på så vis att de främst av allt 

ville få de två termerna att bli synonyma med varandra, något som de i praktiken inte alltid 

gjorde. 

 

Även Henrik Bachners bok ”Judefrågan – Debatt om antisemitism i 1930-talets Sverige” har 

varit till hjälp för att lättare kunna förstå hur antisemitismen tog sig uttryck i den samtida 

svenska debatten. 

Som historisk referenspunkt över de historiska händelsernas förlopp har jag använt mig av 

William Shirers Det tredje rikets uppgång och fall. 

 

6.2 Teori 

 

6.2.1 Moralisk eller småstatsrealistisk historiesyn 

Den teoretiska grunden jag anlägger utgår från Klas Åmarks beskriver de enligt honom två 

rådande teorierna om Sverige och andra världskriget, den småstatsrealistiska och den 

moraliska. Kortfattat kan sägas att den första teorin först och främst försöker tolka svenskt 

handlande utifrån de valmöjligheter som stod aktörerna till buds som en liten stat med ett 

högst reellt hot från främmande makt medan det moraliska ställer kritiska frågor om vad som 

kunde ha gjort istället för att på så vis kunna ställa de mest relevant frågorna om historien. 

Båda perspektiven har sina för och- nackdelar och bör hållas i sinnet men i min uppsats tänker 

jag först och främst använda mig av det moraliska perspektivet eftersom jag anser att även om 

handlingsutrymmet för aktörerna under den här eran förvisso var smalt och smalnade av allt 

mer under slutet av 30-, början på 40-talet så fanns det alltid möjligheter att agera annorlunda, 

speciellt under 1938. Eller som Klas Åmark (Åmark 2005:339) utrycker det: ” Även om 

människans möjligheter att själv forma sitt öde och sin framtid starkt begränsas av 

strukturernas makt, så är det just detta handlingsutrymme som vi har anledning att begrunda 

och – möjligen lära oss något av.” 

 

Till skillnad från det småstatsrealistiska perspektivet som mer ser till rådande strukturer så är 

det moraliska mer fokuserat på aktörer (Åmark 2005:33) vilket jag anser vara mer fruktsamt 
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för en mediestudie. Medierna påverkas så klart av det samhälle de befinner sig i men i 

slutändan så är det ändå enskilda journalister och enskilda redaktörer som tar beslut om vad 

som ska eller inte ska skrivas, vad som ska eller inte ska publiceras.  

 

6.2.2 Källkritik 

Grundläggande för all journalistik är källor, utan dessa går det i princip inte att rapportera om 

världen på ett trovärdigt sätt. Källor kan vara muntliga, materiella eller skriftliga (Thurén 

2013:4) och kritiken av källor har som primär uppgift att svara på de journalistiska 

grundfrågorna: Vad har hänt? och hur gick det till? 

 

Torsten Thurén, docent i journalistik, ställer i sin bok Källkritik upp fyra synligen enkla 

principer för god källkritik. Kriterierna är: 

 

 Äkthet. Källan ska vara det den utgör sig för att vara. En representant för t.ex. en 

myndighet måste bevisligen tillhöra den myndighet den utger sig för att representera. 

 Tidssamband. Desto längre tid som passerat från att händelsen inträffade desto mindre 

tillförlitlig blir källan. 

 Oberoende. Källan ska ”stå för sig själv” och inte vara under påverkan från andra eller 

vara ett referat av en annan källa. Ett exempel på detta är tradering där en uppgift 

vandrar från mun till mun. 

 Tendensfrihet. Vad har källan för sympatier? Finns det politiska, ekonomiska , 

religiösa eller andra skäl som kan påverka källans trovärdighet. Ljuger källan? 

 

Med utgångspunkt i dessa principer så är det för den här undersökningen främst relevant att 

närmare bekanta sig med termerna tendens och tradering.  

 

Tendens 

En journalistisk grundregel är att alla aktörer som journalisten träffar på har en agenda och 

försöker påverka mediabilden till sin fördel (Thurén 2013:63). En annan grundregel är att en 

tendentiös källa alltid bör kompletteras med en annan, oberoende, källa vilket inte alltid är 

möjligt (Thureén 2013:64). Detta fritar dock inte journalisten från att värdera källorna, om en 

källa är mer tendentiös än den andra så ska de inte nödvändigtvis likställas med varandra då 

detta leder till en falsk balans (Ibid). Tendens är däremot inte samma som lögn, enligt Thurén 
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kan halvsanningar och förvrängningar vara mycket effektivare, och farligare, än rena lögner 

(Thurén 2013:74). Att vara medveten om en källas tendens betyder inte att det alltid går att 

avgöra om en källa talar sanning eller inte, en känd lögnaktig källa så som den nazistiska 

regimen kan även den tala sanning om det passar dess syften (Thurén 2013:67) 

 

Tradering 

Inom källkritiken pratar man om primärkällor, de urspungliga källorna så som ögonvittnen 

och sekundärkällor, källor som traderats via en eller flera led på vägen (Thurén 2013:45). 

Sekundärkällor behöver inte nödvändigtvis vara inkorrekta men fel som uppkommit i första 

ledet kommer sedan att sprida sig vidare i andra led, ett missförstånd kan muteras från en 

källa till en annan och framstå som fakta, desto längre ifrån händelsen journalisten befinner 

sig, desto större är risken att händelser förstoras upp och förvrängs (Thurén 2013:49). 

Närhet till källor behöver dock inte nödvändigtvis vara av godo, under förvirrade 

omständigheter så sprider sig gärna rykten och en oroad lokalbefolkning har kanske bara 

tillgång till sitt perspektiv vilket kan leda till att de är lika ovetandes som reportern om det 

faktiska skeendet (Thurén 2013:46). 

 

6.2.3 Rapportering i krig och fred 

Ett av de största områdena inom journalistiken och även journalistikforskningen är 

krigsjournalistiken (Wolfsfeld 2004:8). Ett mindre uppmärksammat område är 

fredsjournalistiken, det som sker innan eller efter en konflikt. Enligt Gadi Wolfsfeld, 

professor i samhällsvetenskap och kommunikation, beror det på att journalister föredrar att 

berätta om konflikter (Wolfsfeld 2004:15). Wolfsfeld beskriver i sin bok Media and the path 

to Peace en modell för att förklara hur media ofta värderar nyheter under en pågående 

fredsprocess. Modellen beskriver fyra teman som driver nyhetsjournalistiken men som ofta 

står i konflikt med fredsprocessen. Kortfattat kan dessa teman beskrivas så här: 

 

 Omedelbarhet. Nyheter handlar till sin natur om nya och korta skeenden medan fred 

allt oftare är en process som pågår under en längre tid. 

 Drama. Konflikter och fara är intressanta för nyhetsjournalistiken, lugn och samarbete 

är däremot viktigare för fredsprocesser. 

 Enkelhet. Nyheter förenklar oftast komplicerade processer med många nyanser för att 

göra det enklare för läsarna att förstå. Fredsprocesser däremot är oftast mycket mer 

komplicerade för att kunna förklaras fullt ut i nyhetstext. 
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 Etnocentrism. All form av media utgår från sina egna kulturella premisser. Ett ”vi” 

mot ”dem” har oftast byggts upp långt innan fredsprocessen och de förställningar som 

finns om de olika sidorna ligger som grund för rapporteringen och ifrågasätts sällan. 

 

Wolfsfeld menar att även om media värderar fred högt så agerar de i praktiken som om de 

föredrar konflikt (Wolfsfeld 2004:24). Medias logik är helt enkelt dåligt anpassad för 

fredsprocesser. Kriserna 1938 är processer där världsfreden låg under ständigt hot, krig kunde 

när som helst bryta ut om Nazitysklands krav inte tillfredställdes. År 1938 sågs de här 

kriserna som just fredsprocesser där de olika aktörernas handlande motiverades av en vilja till 

att upprätthålla freden. Att det i slutändan visade sig vara en lönlös process förändrar inte 

detta faktum och därför bör kriserna analyseras som just fredsprocesser.  

 

7. Metod och disposition 

 

7.1. Metod 

 

Jag kommer att utföra en kvalitativ komparativ studie (Alvesson & Sköldberg 2008:151) där 

jag jämför två tidningar med varandra men även jämföra med det historiska skeendet så är en 

komparativ metod den metod som jag finner fungera bäst för det syfte som jag har med den 

här uppsatsen. Det är i kontrasten mellan vad de olika tidningarna skriver eller inte skriver 

som det teoretiska perspektivet (det moraliska) kan belysas 

Till min hjälp använder jag mig av ett hermeneutiskt synsätt där jag med hjälp av den så 

kallade ”hermeneutiska cirkeln” (Alvesson & Sköldberg 2008:151) kan börja i en ände där jag 

kan belysa en ”del” (en artikel, en fras, en händelse) för att sätta det i ett sammanhang (i just 

här fallet ett historiskt sammanhang) och på så vis utvinna en ny förståelse som kan appliceras 

igen på materialet för att återigen finna ny förståelse och då återupprepa processen.  

 

Det uppstår naturligtvis problem med att göra ett selektivt urval ur en process som är ständigt 

pågående. Kraven på Anschluss uppstår inte i tomma intet veckan innan genomförandet och 

frågan är heller inte helt avklarad veckan efter. Därför har jag valt att fokusera på tre specifika 

punkter under 1938. För undersökningen av Österrike så är det perioden februari till mars och 

då särskilt datumet för Anschluss, den 13:e mars, som ligger i fokus med en avstickare under 

april då den formella folkomröstningen genomförs. För undersökningen av Sudetenlandets 

inkorporering så är det september månad, särskilt 28-30 september, fram till precis i början av 
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oktober som ligger i fokus med stöd från de artiklar jag hittat under februari, mars och april 

under min genomgång av det Österrikiska materialet. Detta innebär att det är en lucka mellan 

april och september som jag på grund av materialets omfång inte undersökt.  

 

Den här uppdelningen är ett medvetet urval från min sida då artiklar skrivs under hela 

perioden om båda regionerna, även om fokus så klart skiftar i och med händelsernas 

aktualitet. Jag har även i största möjliga mån försökt undvika att ta med de artiklar som i 

huvudsak fokuserar sig på stormakternas interna förhållanden, även om det skrivs mycket om 

Neville Chamberlains problem på hemmafronten och det brittiska agerandet gentemot 

Nazityskland, Benito Mussolinis ställningstaganden eller den franska regeringskrisen så har 

jag försökt att i huvudsak fokusera mig på Nazityskland och de berörda regionerna, något som 

förstås aldrig helt kan separeras då t.ex. Münchenfördraget var en uppgörelse som skedde helt 

utan den tjeckoslovakiska regeringens deltagande. 

 

Jag har totalt undersökt 135 artiklar, 68 från Social-Demokraten och 67 från Stockholms-

Tidningen och i största möjliga mån försökt att analysera lika många artiklar från båda 

tidningarna från samma datum men även den totala mängden artiklar har jag försökt att göra 

jämlik i slutändan så att det empiriska materialet inte lutar för mycket åt den ena eller den 

andra tidningen. Jag har dessutom försökt att välja artiklar som behandlar samma händelse 

och t.ex. när jag valt en ledartext från Social-Demokraten så har jag även valt en ledartext från 

Stockholms-Tidningen o.s.v. 

 

Själva undersökningen är som tidigare sagt kvalitativ där jag läser artiklarna ingående där det 

framförallt är det språkliga uttrycket, ordval, faktauppgifter och källhänvisningar som varit de 

viktigaste analysdelarna. Alla artiklar har lästs flera gånger och jämförts med de andra 

artiklarna, både kronologiskt och jämsides med andra artiklar från samma datum 

 

7.2. Disposition 

I den här undersökningen kommer jag att analysera annekteringen av Österrike och 

Sudetenlandet i varsin separat del. Jag har valt att göra en kronologisk undersökning då det då 

blir enklare att se om det sker några förändringar i rapporteringen när kriserna blir allt mer 

kritiska. I dessa delar kommer jag att göra ytterligare en uppdelning där ena halvan kommer 

undersökas först för att senare analyseras separat. Totalt blir det två analyser för varje 

händelse där den andra kommer vara mer utförlig och summerande, totalt blir det fyra 
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delanalyser som kommer ligga till grund för slutanalysen, där kommer även de två 

händelserna kunna kompareras med varandra. Det finns två anledningar till den här 

uppdelningen, den första är att det då blir enklare att kunna skilja på vad som rapporteras 

innan kriserna och vad som rapporteras medan och efter. Den andra anledningen är att 

förenkla för läsaren. 

 

8. Genomgång av nyhetsmaterial: Österrike 

Här börjar jag med att redovisa det material som jag undersökt under perioden från den 8-21:a 

februari. Totalt sett handlar det om 13 artiklar från Social-Demokraten och 14 artiklar från 

Stockholms-Tidningen. Det skrivs artiklar om Österrike även under resten av februari men 

under de här dagarna är det mest bevakat hos båda tidningarna vilket har gjort att jag valt att 

fokusera på den här perioden då det gör att man kan jämföra tidningarna sida vid sida, enda 

undantaget är den 19:e februari där Stockholms-Tidningen fått stå ensamt. Eftersom det skrivs 

mindre under den här perioden än under mars har jag valt att slå ihop vissa datum för 

enkelhetens skull. 

 

8.1 Del 1 – Nazityskland kräver allt mer av Österrike 

 

8-11 februari 

Social-Demokraten intervjuar dr Michael Skubl, polischef i Wien och chef för Interpol som är 

på besök för att hålla föredrag om internationell polisverksamhet. Större delen av artikeln 

ägnas inte åt polisiära ämnen, dessa skrivs det bara lite grann om i slutet av artikeln. Social-

Demokratens reporter passar istället på att fråga om Österrike och dess befolknings åsikter om 

ett eventuellt ingående i det Tyska riket. Själva artikeln har just rubriken ”Österrike vill 

bevara sitt fulla oberoende” och Skubl som både beskrivs som ”älskvärd” och ”leende” citeras 

redan i ingressen så här: ”Österrike är visserligen till ras och språk ett tysk land, men det vill 

bevara sin politiska självständighet vid sidan av det större tyska broderlandet.” En fras som 

följer ett uttalande av Skubl lyder så här: Om en folkomröstning anordnades i den frågan 

[anslutning till Tyskland], skulle de nazistiska drömmarnas grundlöshet tydligt avslöjas. 

 

Samme Skubl har även intervjuats av Stockholms-Tidningen i en artikel som publicerades den 

10:e februari. Den artikeln har inget med Österrike att göra utan fokuserar i stort på Skubls 

kunskaper om internationell kriminalitet och i synnerhet några framstående skojare. Rubriken 

lyder: ”Furst Romanov” var storskojare med underrubriken ”Don Rodrigo galizisk jude”.  I 
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intervjun med Skubl så framgår det att Don Rodrigo egentligen heter Alexander Sikowski och 

beskrivs tillsammans med sin kumpan Stanislaus Pollak som ”två fina herrar, till utseende och 

figur fula och obetydliga[…]. När man ser denne Sikowski, en liten galizisk jude förstår man 

inte hur det kan gå i folk att han skulle vara en ättling till det ädla huset Romanov”. 

Skillnaden mellan fokus i dessa två artiklar är som natt och dag. Social-Demokraten har 

förvisso frångått mallen för vad artikeln kanske ”borde” handlat om, nämligen internationellt 

polisarbete vilket Stockholms-Tidningen istället gjort. Men att intresset för åsikter från högt 

uppsatta människor i Österrike förmodligen är större har förmodligen varit drivande i valet av 

vinkel, att Skubl dessutom inte är en anhängare av Anschluss har förmodligen också spelat 

roll. Stockholms-Tidningen å sin sida har istället inte ställt de frågorna och har istället 

fokuserat på brottslingar som här beskrivs som fula judar, de har alltså valt att fokusera på att 

bekräfta antisemitiska stereotyper. 

 

Den 10:e februari skriver även Social-Demokraten en kort notis med titeln ”Nazistiskt 

sabotage i Wien” baserat på ett TT-telegram där det beskrivs att över tvåhundra telefonkiosker 

har förstörts i huvudstaden. Även om rubriken är ett påstående så står det i notisen att ”Man 

misstänker sabotage från nazistiskt håll”. Vem denna ”man” är och varför 

nationalsocialisterna misstänks framgår inte. 

 

Den 11:e september skriver Stockholms-Tidningens korrespondent en artikel om att rykten 

sprids i Europa gällande Tyskland och dess gränser och då att bland annat gränsen mot 

Österrike varit spärrad på vissa punkter. Stockholms-Tidningens korrespondent i Wien säger 

dock att inga sådana spärrar finns och artikeln avfärdar det hela som rykten. Artikeln avfärdar 

alla påståendena som rykten och teoretiserar att de är ”ett utslag av den nervösa stämningen 

som trycker sinnena i många av Tysklands grannländer, och som endast ökas genom de tyska 

pressmyndigheternas stränga politik mot nyhetsförmedlingen”. Källorna är förutom den egna 

korrespondenten uteslutande andra tidningar. 

 

12-16:e februari 

Medan förhandlingarna pågår mellan Hitler och Schuschnigg pågår i Berchtesgaden så 

spekuleras det friskt om vad detta innebär. Social-Demokratens korrespondent skriver bland 

annat att i Wien tror man att detta bara är ett bekräftande av 1936 års avtal och att inge större 

eftergifter kommer ske. Flera utländska tidningar citeras där det spekuleras om att inga 

ändringar kommer ske, enbart den italienska tidningen Popolo di Roma citeras som troendes 



18 

 

på att nazister kommer ingå i den österrikiska regeringen, något som senare skulle visa sig 

stämma.  

I Stockholms-Tidningen kan man utläsa rubriken ”Hitler respekterar Österrikes oberoende”, då 

Hitler enligt tidningens korrespondent till Schuschnigg lovat att respektera oberoendet ”helt 

utan tvekan”. Även Stockholms-Tidningen citerar internationell press på samma sätt som 

Social-Demokraten. 

När så mötets innehåll blir klart beskriver Social-Demokratens korrespondent det som att 

”Hitler segrar över Schuschnigg” och Stockholms-Tidningens det som att ”Österrike ger vika 

för Hitler”. 

Utnämningen av nazisten Seyss-Inquart till säkerhetsminister nämns mest i förbifarten av 

båda tidningarna. 

 

17-18:e februari 

Social-Demokratens rubrik på framsidan den 17:e lyder” Österrike förvandlas till tysk 

lydstat?”. I artikeln, baserad på TT, som medföljer kan man läsa att en tidning som benämns 

som ”Görings organ” har röjt avsikterna för en ”nazistisk kupp”. Exakt vad dessa planer är 

framgår inte av texten men på ledarplats kan man läsa om hur Tyskland försöker tvinga 

Österrike på knä genom ”utpressningens politik”. Samma nyhet går att läsa i Stockholms-

Tidningen i en artikel från deras korrespondent, men inte på första plats. Intressant är hur 

ledaren med titeln ”Stor-Tyskland på väg att förverkligas” på ett mycket neutralt sätt 

beskriver det som skett ur ett mer stormaktsperspektiv där Italien anses vara förloraren. 

Nazisterna beskrivs som ”handlingslystna” och det inträffande var en ”djärv framstöt”. Den 

18:e februari går det även att läsa på sidan 3 i Stockholms-Tidningen att ”Stor nervositet råder 

bland judarna i Wien”, artikeln är skriven av tidningens korrespondent. 

 

19:e februari 

Den 19:e februari kan man läsa en artikel skriven av Stockholms-Tidningens utsände, Sture 

Appelberg, på sidan 7 i Stockholms-Tidningen med titeln ”Attack mot judarna, de rödas stöd” 

där ett rykte återberättas om att en känd nazistledare vid namn Hugo Jury skulle påbörja en 

undersökning riktad mot den judiska befolkningen och deras medborgarskap som beskrivs av 

Stockholms-Tidningen med den antisemitiska termen ”judiska element”. Vidare står det att 

Wien under ”de rödas styre” skulle fått närmare hälften av stadens 200 000 judar ”på halsen” 

då dessa ”voro ju alltid villiga att rösta rött” och genom att ge dem medborgarskap så skulle 



19 

 

man kunna få ”pålitliga röster”. Detta är ett typiskt antisemitiskt grepp där judarna utmålas 

som samhällsomstörtande revolutionärer. (Bachner 2009:304) 

 

20-21:a februari 

Social-Demokraten gör en intervju med den franske politikern Ernest Pezet i en artikel med 

titeln ”Österrikes arbetarklass reser sig – fruktan för kriget skapar världskrig”. Pezet lägger ut 

texten om att en folkomröstning inte skulle gå igenom i Österrike och att han fruktar en blodig 

lösning. Pezet spår också om att Tjeckoslovakien ligger näst på tur och att Hitlers mål i 

slutändan är Ryssland. 

 

Stockholms-Tidningens utsände, Sture Appelberg, å sin sida spekulerar på framsidan den 20:e 

om en framtida tysk-österrikisk militärallians efter uppgifter som han har tagit del och där han 

även på ett personligt sätt beskriver sig själv i jag-form och frågar mannen på gatan om 

dennes åsikt. I kontrast med detta spekulerande i artikeln så har även Appelberg skrivit om 

”frigivna nazister på härjningståg” och att dessa målat hakkors på kor och förmodligen inte 

vunnit några sympatier. 

 

Båda tidningarna tar fokus på det tal som Hitler håller den 20:e. Redan innan så är 

Stockholms-Tidningen intresserade då de redan på förstasidan beskriver det som att ”Hela 

världen [är] i spänning inför Hitlers tal”. Social-Demokraten refererar först dagen efter talet 

rakt igenom neutralt men kritiserar sedan på ledarsidan talet hårt under rubriken ”Cesar talar” 

där det beskrivs som ”skrytsamt” och att det var ”beklämmande” samt att det stärker känslan 

av Nazistyskland som ett allt mer växande hot. 

 

Stockholms-Tidningen är den 21:a februari, dagen efter talet, mindre negativa då Appelberg 

rubricerat sin artikel ”Alla österrikare sutto vid sina radioapparater. 40 000 hylla Hitler i 

glädjedemonstration. Nazist höll tall uppkrupen på Stolpe”. Talet beskrivs vidare som en stor 

framgång.  

På ledarplats är återigen tonen dock mer neutral och avvaktande med den öppna frågan: ”Ska 

Hitler vinna sin största seger?”. 

 

8.2 Delanalys 1 – Nazityskland kräver allt mer av Österrike 

Under februari märker man en skillnad i rapporteringen mellan de två tidningarna. Mest 

slående är skillnaden i mängd. Social-Demokraten har återkommande nyheter om Österrike 
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på förstasidan medan Stockholms-Tidningen förvisso rapporterar men gör det i ett mindre 

format längre bak i tidningen. Social-Demokraten söker gärna upp källor för att bekräfta att 

det österrikiska folket inte vill se ett Anschluss, både genom intervjuer med mer eller mindre 

berörda parter såsom polismästaren Skubl. Social-Demokratens sympatier för Österrike 

gentemot går inte att ta miste på, tidningen är i mina ögon högst medvetna om de intervjuades 

tendens och använder sig av det. Stockholms-Tidningen-tidningen å andra sidan är inte lika 

engagerad i skeendet och det är framförallt dess utsände reporter Sture Appelberg som både 

rapporterar och analyserar samtidigt i sina artiklar och då på ett mer neutralt eller ibland mer 

pro-tyskt. Ren antisemitism dyker även upp i Stockholms-Tidningens beskrivning, inte 

nödvändigtvis alltid eget uttryckt men mer än gärna citerad helt okritiskt. Stockholms-

Tidningen spekulerar i mindre utsträckning men publicerar även artiklar som visar på 

nazistiska brott. På ledarsidan är de mycket försiktiga med att förhålla sig neutrala och 

avståndstagande, detta i skarp kontrast med Social-Demokraten. 

 

8.3 Del 2 - Anschluss blir verklighet 

I den här delen har jag analyserat händelserna från den 10:e mars fram till och med samt en 

bit efter Anschluss genomförs, men även tagit med reaktionerna efter folkomröstningen den 

11:e april. Totalt är det 19 artiklar från Social-Demokraten och 20 från Stockholms-Tidningen. 

 

10-11:e Mars 

Oväntat utlyser Schuschnigg en folkomröstning om Österrikes oavhängighet den 10:e mars 

vilket Social-Demokraten skriver om på ett rent neutralt på förstasidan men beskriver beslutet 

som Schuschniggs försök att förhindra en nazistisk kupp. Upphetsningen på gatorna beskrivs 

utförligt där olika politiska grupper ska ha synts, däribland nazister med armbindlar, artikeln 

är baserad på TT. 

 

Stockholms-Tidningens korrespondent beskriver också hur oväntat det utlysta valet är på sin 

förstasida men beskriver sedan Schuschniggs utlysta folkomröstning som en ”kupp” på sida 3. 

Ordet kupp ska förmodligen inte tolkas bokstavligt men märkbart är att Stockholms-Tidningen 

inte nämner hotet från den potentiella nazistkupp som Social-Demokraten skriver om.   

 

12:e Mars 

Social-Demokraten och Stockholms-Tidningen beskriver på liknande sätt de dramatiska 

händelserna om hur Schuschnigg tvingas avgå efter att ha tvingats av Hitlers ultimatum. En 
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skillnad är att Social-Demokraten beskriver det nya styret som ”nazistdiktatur” men benämner 

inte den nye ledare Seyss-Inquart som diktator utan enbart som rikskansler medan 

Stockholms-Tidningen beskriver nyss nämnde just som diktator men undviker ordet 

”nazistdiktatur”, Social-Demokraten förlitar sig mest på TT och Stockholms-Tidningen på sin 

Berlin-redaktion. Social-Demokraten vidarebefordrar dock till skillnad från Stockholms-

Tidningen uppgifter direkt från den nazistkontrollerade nyhetsbyrån Deutsches 

Nachrichtenbüro om att Seyss-Inquart kallat på hjälp från Nazityskland för att hjälpa till att 

upprätthålla ordningen. Det rådde dock ingen oordning i Österrike vid det här tillfället (Shirer 

1959:II:77). 

På ledarsidan är det dock Social-Demokraten som tar avstånd från det inträffade som benämns 

som en våldshandling och ”den österrikiska tragedin”. Stockholms-Tidningen skriver inte om 

Österrike på ledarplats. 

 

13:e mars 

Den 13:e mars lyser kontrasterna mellan de två tidningarna igenom. Social-Demokratens 

korrespondent sparar inte på orden när de på framsidan har rubriken ”Nazistisk terrorvåg över 

Österrike – Hitler firar sin seger med självförgudande tal i Linz – polisen ombildas till 

Gestapo – Överfyllda flyktingtåg stoppas vid gränsen”. Metoderna nazisterna använder sig av 

beskrivs som ”hänsynslösa” och flyktingarnas, till stor del judiska, situation beskrivs som 

”hjärtskärande”. På sidan 6 kan man läsa vidare från korrespondenten att ”hakkorsynglar” 

trakasserar de resande och bestjäl dem på deras värdesaker. Frågan om Schuschniggs öde tas 

också upp som något oroande. På ledarsidan beskrivs det som hänt som samvetslöst och Zeth 

Höglund frågar sig bekymrat om Europa nu helt kommer att kapitulera för ”det nazistiska 

barbariet” 

 

Stockholms-Tidningen är mer neutral på framsidan än Social-Demokraten och har som rubrik 

”Hitler gör sitt intåg i Wien idag” för att sedan sakligt gå igenom händelseförloppet. 

Ingenstans nämns något om flyktingar, österrikisk opinion eller något om några 

våldshandlingar begångna av nazister, österrikiska eller tyska. En osignerad artikel på 

framsidan beskriver dock, i neutrala ordalag hur flera tidningar förbjudits och tusentals blivit 

häktade. Märkligt är hur en artikel som skrivits på torsdagen den 10:e av Stockholms-

Tidningens utsände Gustaf Näsström publicerats med tanke på att händelserna så totalt 

förändrats. Artikeln är en blandning av en munter berättelse om den upphetsade stämningen 

och Hitlerdyrkan och en beklagan över dess mörka sidor, Näsström beskriver bland annat att 
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han tycker det är beklämmande att se judarna behöva ”skugglikt glida undan i portgångarna 

när nazistflockarna nalkades” samtidigt som han beskriver dem som i skrivande stund på flykt 

”med sedelbuntar nedrafsade i kaftanerna”. 

 

En stor skillnad mellan de två tidningarna är att Stockholms-Tidningen redan på förstasidan 

och i en stor artikel på sidan 4 beskriver hur det jublas i Berlin där staden beskrivs som ett 

flagghav. Här citeras onämnda ”sansade tyskar” som ska ha tyckt att det varit bra med en 

ockupation av Österrike. Stockholms-Tidningens Berlin-redaktion har frågat alltifrån soldater, 

arbetare och soldater, ja även anti-nazister och alla är de eniga om att det här var oundvikligt 

och även önskvärt. Ingenstans i tidningen finns en liknande artikel om vad österrikarna tycker 

om det som hänt. 

 

14:e mars 

Social-Demokraten beskriver läget på ett sakligt vis det inträffande sätt den 14:e februari och 

fokuserar i huvudsak på de internationella aspekterna av det inträffade och då framförallt 

Chamberlains reaktion och oron i Tjeckoslovakien. Att den nya folkomröstning som ska 

hållas om landets självständighet ska bevakas av tyska soldater tror tidningen förmodligen 

inte mycket på då de sätter ordet folkomröstning inom citationstecken. Artikeln är baserad på 

TT. 

 

Stockholms-Tidningens utsände däremot säger att nu är ”Österrikes självständighet utplånad” 

men fokuserar även på Hitlers intåg i landet. Det är en positiv beskrivning av en man som det 

i en rubrik på framsidan den 14:e står ”[…] på knä i bön vid föräldragraven” och som beskrivs 

som en ”triumfator” vars triumftåg blott kan liknas med Napoleons hemkomst från Elba. 

 

15:e mars 

Hitlers besök i Wien beskrivs kortfattat på framsidan av Social-Demokraten med att den 

kommer skyddas av kulsprutor men har även en dräpande nidbild av Göring som ser ut att 

sluka Tjeckoslovakien. 

 

Stockholms-Tidningen däremot är fortfarande imponerade av Führerns intåg som beskrivs 

som ett ”historiskt skådespel” där en miljon wienare ropat ”Heil Hitler”. I två artiklar beskrivs 

Hitlers triumftåg genom Österrike mycket positivt, samtidigt som rapporter om upphetsningen 

i Nazityskland åter tar plats. På sidan 5 beskrivs det i en underrubrik som att ”det glada 
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oordentliga Wien har fått ge vika för tysk ordning och metod”. Återigen är det en utsänd 

reporter, den här gången Andreas Viding som blir imponerad av skådespelet som han 

beskriver som ”det största historiska skådespel jag upplevt". 

 

Först nu beskriver Stockholms-Tidningen flyktingarnas situation, men det väljer en helt annan 

vinkel. I en av de artiklar, skriven av Berlin-redaktionen, som beskriver ”Begeistringen i 

Tyskland över händelserna i Wien” på sidan 3 beskrivs ett kapitalförbud som införts och som 

Stockholms-Tidningen beskriver som ”nödvändigt” efter att helt gått med på den 

beskrivningen av nazistorganet ”Angriff”. Stockholms-Tidningen citerar ”Angriff” när de 

påstår att en formlig massflykt av judar som försökt smuggla valuta med sig ut ur landet. 

Judarna beskrivs som så många att de inte kunnat få plats på tågen ut. I en mening beskrivs 

det som att ”Judarna hade låtit sina lyxbilar stå kvar utanför bangården, själva stego de på 

tåget med blott små handväskor fyllda med valuta”, en klart antisemitisk beskrivning av 

förmögna judar. 

 

16-17:e mars 

Social-Demokraten beskriver på framsidan den 16:e det som att ”Skräckväldet rasar i 

Österrike” och där går även att läsa en artikel med rubriken ”Judarna få ej deltaga i nazivalet” 

som är precis samma TT-artikel som Stockholms-Tidningen lägger in på sidan 4 samma dag. 

En artikel beskriver även den våg av självmord som inträffat som ett resultat av Anschluss. 

 

En artikel på framsidan den 17:e mars beskriver Stockholms-Tidningens korrespondent hur 

självmordsvågen fortsätter och hur många judar försöker fly, t.ex. den kände bankiren Louis 

Rotschild som enligt ”tidningarna” fått sitt pass sönderslitet av en SA-man. Social-

Demokraten vidarebefordrar även ryktet om att psykoanalysens fader Sigmund Freud häktats, 

något som vi idag vet inte stämde. Ändock är rubriken på artikeln ”Professor Freud har 

häktats i Österrike”, förutom en referens till Reuters i Wien så redovisas inte några källor för 

dessa påståenden. En artikel baserad på TT förklarar också att Julius Streicher, den ökända 

anti-semitiska tidningsmannen, nu skall leda ”judehetsen” i Wien. 

 

Stockholms-Tidningens korrespondent beskriver även de självmordsvågen i Österrike i en 

artikel på sida 3 med rubriken ”Österrike likriktas i våldsamt tempo” och Louis Rotschilds, 

som beskrivs som hertigen av Windsors vän, häktning, dock utan att beskriva något iturivet 

pass. 
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Tidningen fortsätter sin beskrivning av Hitlers omtyckta framföranden, nu även när han 

återvänt till Tyskland och hur folket hyllar honom, han har enligt Stockholms-Tidningens  

Berlin-redaktion ”förverkligat en tusenårig tysk dröm” och ”försatt[s] den tyska folksjälen i 

oerhörd svallning”. 

 

20:e mars 

Stockholms-Tidningens Berlin-redaktion beskriver i en kort artikel på sidan 9 om hur 

”Judeförföljelsen tilltar”. Artikeln beskriver hur nazister åker runt i Wien med färgpytsar och 

målar ”Jud” på affärer. Men efter den beskrivningen citerar Stockholms-Tidningen en ”tysk 

tidning” som funnit det intressant att ett varuhus där man kunnat köpa billiga kläders ägare 

stoppats vid gränsen med  fler miljoner schilling. Artikeln fortsätter att beskriva hur, nu när 

ägaren är borta, personalen delat ut kläderna gratis till fattiga.  

 

11:e april 

Valet den 10:e april blev en överväldigande seger för Nazityskland och Anschluss med hela 

99.73% för. Valet var förmodligen inte riggat men det var varken fritt eller hemligt (Shirer 

1959:II:90). Tidningarnas vinkel kunde inte skilja sig mer åt. Social-Demokraten skrev helt 

enkelt ”En procent vågade rösta nej i Tyskland” i en artikel baserat på TT och skrev sen inte 

mycket mer än resultatet och om diverse demonstrationer mot Nazityskland ibland annat 

Danmark och Argentina. 

 

Stockholms-Tidningen skrev däremot ”Hitlers stad gick i samlad trupp till valurnan – 99.75 

procent ja i Österrike” för att följa upp det med en artikel med rubriken ”Glädjeeldar tändes i 

bergstoppar i hela Österrike” och förutom att beskriva själva rösttalen beskriver även 

Stockholms-Tidningen de långa köerna av ivriga tyskar och österrikare till valurnorna. 

 

8.4 Delanalys 2 – Anschluss blir verklighet 

Skillnaden som i februari rådde mellan Social-Demokraten och Stockholms-Tidningen 

gällande mängden rapportering har under mars försvunnit. Stockholms-Tidningen är nu helt 

klart mer intresserad av händelseförloppet i Österrike. Tidningarna börjar även i större 

utsträckning ”ta ställning”, i Social-Demokratens fall är det oftast uppenbart då Nazitysklands 

handlande och Hitlers person ofta beskrivs med negativa adjektiv. 
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Båda tidningarna ägnar sig tidvis åt slarvig källkritik, ibland är det ”tidningar” som citeras, 

ibland får mannen på gatan (då främst i Stockholms-Tidningen) vara den som uttrycker det 

som av läsaren ska uppfattas som ”den allmänna åsikten”. Värst blir det dock när tidningarna 

direkt citerar, helt okritiskt, från nazistiska källor som t.ex. Angriff. 

 

Vi kan även här märka en tydligare skillnad i beskrivningen av folk och minoriteter. 

Gemensamt för de båda tidningarna är att det österrikiska folket, de som berörs allra mest av 

det inträffande nästan aldrig får komma till tals innan Anschluss och om de gör det så är de 

oftast som bakgrundsfigurer i de mer personligt skrivna reportagen av Stockholms-Tidningens 

reportrar. Social-Demokraten beskriver konsekvent inte mycket om folks reaktioner på det 

som sker medan Stockholms-Tidningen däremot gjort det besynnerliga valet att skriva 

utförligt om de tyska reaktionerna, som är alltigenom positiva, framförallt när Anschluss 

genomförs.  

 

Antisemitismen är även den en vattendelare mellan de två tidningarna. Social-Demokraten 

skriver om oron och de trakasserier som den judiska befolkningen utstår i mycket större 

utsträckning än vad Stockholms-Tidningen gör. Stockholms-Tidningen har dessutom anpassat 

sig till en fördomsfull beskrivning som separerar judarna och tillskriver dem en egen ”särart” 

(Åmark 2011:382) judarna beskrivs antingen som förmögna och giriga som försöker fly 

landet med sina rikedomar eller som samhällsomstörtande revolutionärer, två klassiska anti-

semitiska beskrivningar (Åmark 2011:383). Även om de båda tidningarna skriver om 

flyktingarna från Österrike så saknas det beskrivningar av vad som judarna i framförallt Wien 

när Anschluss inträffade faktiskt utsattes för. Dessa tvingades ut på gatorna direkt efter 

övertagandet och tvingades rengöra gatorna och offentliga toaletter under hån från sin 

omgivning(Shirer:1959:II :90). Detta kan inte ha undgått någon som befann sig i Wien vid 

den här tidpunkten varpå den troligaste tolkningen är att detta medvetet inte rapporterades om. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Social-Demokraten intar en starkt kritisk hållning, vilket 

summeras bäst i rapporteringen kring valet då de väljer att inte rapportera om de 

glädjeyttringar som faktiskt utspelade sig, för dem är Anschluss beviset på ett Nazityskland 

som inte kommer nöja sig med enbart Österrike och valresultatet är snarare ett bevis på denna 

regims hänsynslöshet. Stockholms-Tidningen däremot intar en mycket mer positiv inställning 

redan från den 13:e mars. Då och ända fram till valet är det mest framträdande i tidningen 

hyllningskörerna som hörs i det nya ”Stortyskland” och beundran för Hitlers insatser 
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9. Genomgång av nyhetsmaterial: Tjeckoslovakien 

Eftersom tidningarna under den här perioden i huvudsak ägnar sig åt Österrike så finns det 

färre artiklar att tillgå så därför har jag valt att dokumentera den första analysen månadsvis 

istället för efter datum. Totalt är det 7 artiklar från Social-Demokraten och 6 artiklar från 

Stockholms-Tidningen från den 3:e  februari fram till den 23:e mars. 

 

9.1 Del 1 – Hoten ökar i Europa 

 

Februari 

 Den tjeckoslovakiska oron för Nazityskland är ingen hemlighet för världen under de första 

månaderna under 1938. Redan den 3:e februari skriver Social-Demokratens korrespondent en 

kort artikel med rubriken ”Tjeckerna frukta ej för tyskt angrepp” där den socialdemokratiske 

chefredaktören Josef Stivin intervjuas. Denne säger att den ”lilla ententen” kommer att bestå 

och menar att Hitlers hot har som mål att göra små stater mer neutrala, likt Schweiz. Även 

tidigare nämnda intervju med den franske politikern Ernest Pezet den 20:e och en samling 

TT-artiklar från den 18:e under samlingsrubriken ”Efter Österrike kommer Tjeckoslovakien” 

som är sammandrag från flera europeiska tidningar visar på att redan nu är oron stor för vad 

som kommer hända. En TT-artikel från den 20:e har den talande rubriken ”Tjeckiskt svar till 

Hitlers hot” 

 

Stockholms-Tidningen har inte lika mycket bevakning kring Tjeckoslovakien som Social-

Demokraten vid den här tidpunkten. Det är först den 21:a februari som man kan skönja ett 

intresse när en lång artikel som refererar till ett tal av Hitler som det i en underrubrik framgår 

att det är ett ”Tyskt intresse att tyskarna i Tjeckoslovakien skyddas”. Den 27:e februari går det 

att läsa på framsidan i en artikel från tidningens Paris-redaktion att Frankrike vill skydda både 

Österrikes och Tjeckoslovakiens oberoende. 

 

Mars 

Den 1:a mars publicerar Social-Demokraten en artikel från deras korrespondent på framsidan 

med rubriken ”Tjeckerna vänta på mobilisering” som är en heroisk bild av det tjeckiska folket 

som beskrivs besitta ett ”sympatiskt lugn” i väntan på ett krig som verkar oundvikligt 

samtidigt som deras ledare anser sig redan nu vara svikna av västmakterna. 

 



27 

 

Den 5:e mars skriver Social-Demokraten en artikel baserad på TT med rubriken 

”Tjeckoslovakien klarar sina tyskar utan Hitlers bistånd” angående uttalanden av den 

tjeckoslovakiska konseljpresidenten Hodza som enligt artikeln bestämt menar att 

Tjeckoslovakien klarar sig utan tysk inblandning i minoritetsfrågan. Detta följs av en artikel 

dagen efter den 6:e på sidan 5 där det beskrivs hur väl mottaget Hodzas uttalanden var i 

hemlandet och i dess press, även den baserad på en artikel från TT. 

 

Även Stockholms-Tidningen skriver en liknande artikel baserad på TT den 5:e med rubriken 

”Tjeckoslovakien tål ej utländsk inblandning” som mer utförligt refererar till Hodzas 

uttalanden och resonemang. Artikeln följs även av ett svar från det tyska utrikesministeriet, 

något som Social-Demokraten inte gjorde. 

 

Mitt under hyllningarna till Hitlers intåg i Österrike skriver Stockholms-Tidningen den 14:e 

mars en artikel baserad på uppgifter från TT som Social-Demokraten inte skrivit om, 

nämligen att Nazityskland kränkt Tjeckoslovakiskt luftrum. Men det försäkras i artikeln att 

kränkningen inte skulle ha några politiska eller militära betydelser och att det hela ska få en 

”tillfredsställande lösning”. Samma datum skriver även tidningen om hur Hermann Göring i 

ett tal lovat att skydda tyska minoriteter utomlands, även i framtiden. På samma sida går det 

också att läsa en artikel från tidningens London-redaktion om en stor protest i London vid den 

tyska ambassaden för Tjeckoslovakiens oberoende. 

 

Den 17:e mars skriver Stockholms-Tidningens Paris-redaktion en artikel som kortfattat 

beskriver hur Tjeckoslovakien nu står vi den skiljeväg och hur de inte vill bli ”Mellaneuropas 

nästa offer” efter Österrike. 

 

Den 19:e mars skriver Social-Demokraten,baserat på TT, om hur de tjeckoslovakiska 

socialisterna går emot sudetpartiet. I texten går det att läsa följande mening 

”Socialdemokraterna föra framförallt sin kamp mot det sudettyska partiet, vars strävan måste 

föra till namnlöst elände och krig”. Den 20:e på sidan 6 skriver Social-Demokraten kort om 

hur den franska tidningen Echo de Paris beskrivit Hitlers riksdagstal som ett öppet hot mot 

Tjeckoslovakien, detta rapporterar även Stockholms-Tidningen om. 

 

Den 21:a mars har Stockholms-Tidningen även en stor intervju med den tjeckoslovakiska 

utrikesministern Kamil Krofta. 
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En intressant detalj är hur den 23:e mars Social-Demokraten beskriver hur det 

tjeckoslovakiska agrarpartiet beslutat att ansluta sig till det sudettyska partiet med rubriken 

”Tjeckoslovakiens tyska bönder gå till nazisterna”, en händelse som Stockholms-Tidningen 

redan den 17:e mars (fast då inte helt bekräftat) beskrivit som att ”Tjeckoslovakiens tyskar gå 

samman”, alltså en nyhet som helt skiftar nyans med olika rubriker. Båda artiklarna är 

baserade på TT. 

 

9.3 Delanalys Tjeckoslovakien – Hoten ökar i Europa 

Vi kan i rapporteringen om Tjeckoslovakien i februari-mars se en likhet med rapporteringen 

om Österrike från samma tidpunkt, oftast är det just i samband med nyheter om Österrike som 

Tjeckoslovakien nämns, dessa två områden är tätt sammankopplade i det allmänna 

medvetandet. Andra likheter är även hur Social-Demokraten visar ett större intresse för 

händelseförloppet och även gärna använder sig av intervjuer för att påvisa att 

Tjeckoslovakiens självständighet förvisso är hotad men samtidigt kan försvara sig och även 

har moralisk rätt att göra så, de tar ställning. Stockholms-Tidningen däremot är mer 

”neutrala”. Det händer allt som oftast att båda tidningarna skriver i princip samma sak men 

där Social-Demokraten gärna sätter sin vinkel på nyheten så låter Stockholms-Tidningen oftast 

bli och försöker att inte ta ställning, något som blir lite konstigt då t.ex. den nazistiska 

regimen får ge svar på Hodzas tal direkt vilket skapar en känsla av falsk neutralitet, då både 

sidorna nu fått ordet, oavsett skillnad i sanningshalt eller styrkeförhållandena. 

 

Det är ännu flera månader kvar tills annekteringen av Sudetenlandet vilket kan förklara de 

större likheterna mellan de två tidningarna, mycket av källorna är TT. Artiklarna är oftast 

korta och informationsrika snarare än beskrivande och utförliga även om man kan märka en 

skillnad i attityden till de sudettyska partiet. Social-Demokraten målar även de upp en bild av 

ett tjeckoslovakiskt folk som är redo att slåss för en god sak, deras självständighet. Även här 

märker man även en skillnad i valet av källor då Social-Demokraten gärna söker upp 

intervjupersoner som kan bekräfta deras syn på omständigheterna. 

 

9.4 Del 2 – Münchenfördraget räddar Europas bräckliga fred 

Hela September är en period av spänning som kulminerar mot slutet av månaden, totalt har 

jag här analyserat 29 artiklar från Social-Demokraten och 28 från Stockholms-Tidningen från 

1:a september till och med 2:a oktober. 
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1-2:a september 

Social-Demokraten har på sidan 3 den första september en mycket anklagande artikel/krönika 

riktat mot Nazityskland med rubriken ”Tysk dubbelmoral i minoritetsfrågorna” där 

artikelförfattaren beskriver Nazitysklands illabehandling av deras judiska, vendiska, polska 

och danska minoriteterna. 

Samma datum skriver både Stockholms-Tidningen och Social-Demokraten om hur den 

tidigare oroliga stämningen för det internationella läget nu utbytts mot en mer 

förhoppningsfull sådan då diplomatin ser ut att ha gjort framsteg, Stockholms-Tidningens 

Berlin-redaktion beskriver att denna lättnad infunnit sig i Berlin. Social-Demokraten, 

beskriver i en artikel baserad på TT, att lättnad infunnit sig både i Berlin och Prag. 

 

I Stockholms-Tidningen den 2:a kan man läsa en kort sammanfattning från en fransk intervju 

från TT där Hitler uttalar sig om att ”Krig är ödesdigra misstag” och att en långvarig fred är 

nödvändig för ”att implantera nazismen i själarna”. 

 

8:e september 

Den 7:e september utbryter det kravaller i den tjeckoslovakiska staden Mährisch-Ostrau 

(nuvarande Ostrava). Soc.-T och Stockholms-Tidningen väljer att rapportera väldigt olika om 

det som hänt, Social-Demokraten beskriver det som att ”Beväpnade tyskar överskrida 

gränsen”. Läser man texten, som är baserad på TT, noggrant förstår man att det inte handlar 

om tyska trupper utan om tyskar som tillsammans med sudettyskar demonstrerat som sedan 

skingrats av beriden tjeckoslovakisk polis. Stockholms-Tidningen beskriver istället händelsen 

som ”Farliga gatukravaller i tjeckoslovakisk stad” och skriver i underrubriken att polisen 

slagit en sudettysk med ridpiska i ansiktet, en bit fakta Social-Demokraten valde att lägga 

långt bak i sin artikel, även den artikeln är baserad på TT. Enligt Social-Demokraten är det 

demonstranterna som är skyldiga till kaoset medan Stockholms-Tidningen beskriver det som 

att det är tyskar ”oroliga för sina häktade anhöriga” som plötsligt överraskades av polisens 

attack. Det här upploppet skulle senare användas som en ursäkt av Henlein (Shirer 

1959:II:127), efter order från Nazityskland, att ställa in de pågående förhandlingarna eftersom 

att det visade på att Tjeckoslovakien inte hade kontroll över situationen. 

 

12-13:e september 

Stockholms-Tidningen har med en TT-artikel på sidan 9 den 12:e september som inte dyker 

upp i Social-Demokraten, nämligen den om att tusentals sudettyskar samlats utanför Lord 
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Walter Runcimans tillfälliga boende på ett slott och demonstrerade för sin rätt att rösta om 

deras självständighet. Lord Runciman skulle det senare visa sig förmodligen vara ditskickad 

av Chamberlain för att göra det enklare för Hitler att kunna ta över Sudetenlandet (Shirer 

1959:II:119) och var även den första att föreslå att området skulle överlämnas till Tyskland 

utan folkomröstning (Ibid:132). Källan till nyheten är Deutsches Nachrichtenbüro. 

 

Den 13:e mars skriver båda tidningarna på framsidan om det tal Hitler hållit dagen innan. 

Social-Demokraten beskriver talet med största rubrik som ”Förstucket krigshot bakom 

krigsfraser och slagord – Hitler varnar makterna i hätskt Nürnbergtal ”. De förtäckta hoten 

gäller sudettyskarnas rätt som Hitler, enligt Social-Demokraten, menar om de ska ”få sin rätt, 

skola de få den av oss”. Stockholms-Tidningen beskriver talet annorlunda och beskriver det så 

här i ingressen till deras artikel ”Han lovade sudettyskarna stöd och hjälp så att det förtryck, 

under vilket de lida efterträdes av rätt för dem att bestämma över sig själva”. Man kan nu 

konstatera att det nu för Stockholms-Tidningen betraktas som fakta att sudettyskarna lider 

under det förtryck som Hitler påstår. 

 

På ledarplats var Social-Demokraten kritisk och anklagade Hitler för sitt hårda språk och brist 

på konkretion kring sudettyskarnas förtryck. Stockholms-Tidningen var mer neutralt 

bekymrad och menade att Hitler med sitt tal inte löst situationen. 

 

16:e september 

Social-Demokratens korrespondent beskriver i en artikel med rubriken ”Tjeckoslovakien är 

kallblodigt” hur de tyska rykten som sprids via radio om oro på landsbygden inte är sanna och 

att befolkningen är lugna även i de områden där ståndsrätt införts. Chamberlains resa till 

Tyskland behandlas också av de båda tidningarna, Social-Demokraten beskriver avresan då 

Chamberlain lämnar landet med orden ”Leve Tjeckoslovakien” medan Stockholms-

Tidningens korrespondent Jäderlund beskriver premiärministerns landning i Nazityskland och 

att han där blev så ”hjärtligt” mottagen att han verkade uppriktigt rörd. 

 

20:e september 

Social-Demokraten skriver på sin framsida ”Tjeckoslovakien ska styckas utan att 

folkomröstning verkställes” och beskriver hur detta ”slag” mot Prag ska tolkas som ett slag 

riktat mot Moskva. Att England och Frankrike vill stycka upp Tjeckoslovakien beskrivs också 

av Social-Demokratens korrespondent som ett rykte som ”sipprat” ut. Mest gripande är även 
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beskrivningen av den tjeckoslovakiska presidenten Benes som brast ut i gråt med orden ”Man 

har dömt mitt land utan att höra det!”. Inget av detta skriver Stockholms-Tidningen om. 

Stockholms-Tidningens reporter Gösta Persson skriver däremot en artikel med rubriken ”Krig 

eller militär diktatur – anser hela befolkningen”. Med detta menar Persson att den 

tjeckoslovakiska befolkningen inte skulle acceptera att ge ifrån sig land till Nazityskland eller 

gå med på en omröstning, hela befolkningen visar sig vara en ”tjänsteman i ansvarig 

ställning”. 

 

21:a september 

Social-Demokraten:s korrespondent skriver på sidan 6 en artikel med rubriken ”Tyska 

hetshistorier om gränskränkningar” där korrespondenten aktivt dementerar uppgifter från vad 

han kallar för ”nazistiska nyhetsbyråer” om gränsstrider mellan tjeckiska och tyska soldater. I 

artikeln står det att dess påståenden bemöts ”med skärpa” av Prag och att den 

tjeckoslovakiska nyhetsbyrån Ceteka ”med kraft” bemött påståendena. Artikeln blir på så vis 

en rapport från det informationskrig som pågår för fullt mellan de två länderna mer än en 

rapportering kring vad som egentligen skett. Detta rapporteras istället i en annan TT-artikel på 

samma sida. 

 

I Stockholms-Tidningen kan man däremot läsa artiklar från deras korrespondent om att 

tjeckoslovakiska soldater följt flyktingar in på tyskt område och där ”anföll” den tyska staden 

Seldenberg. 

Intressant är att Stockholms-Tidningen har med en egenskriven artikel den 21:a som beskriver 

den tyska minoriteten i Jyllands situation som beskrivs som trivsam och att dessa inte är 

intresserade av ett Anschluss. Det är nog ingen slump att en sådan artikel publiceras just då. 

Stockholms-Tidningen har även en intervju med det sudettyska partiets statsrättsliga ombud, 

Fritz Sander, som är på besök i Stockholm. Sander får lägga ut texten och förklara att 

tjeckoslovakerna behandlat de sudettyska områdena som kolonier och att Anschluss inte är ”ej 

den bästa men den enda möjligheten” utan att Stockholms-Tidningen ställer kritiska frågor om 

det. 

 

22-23:e september 

I Social-Demokraten kan man, i en artikel från deras korrespondent läsa om reaktionerna på 

nyheten om att Tjeckoslovakien givit efter på kraven från Nazityskland och det är en sorgsen 
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beskrivning av ”tårar och tystnad” på Prags gator samt att Tjeckoslovakien svikits av 

stormakterna som ”tvingat” dem att kapitulera. 

 

Även om Tjeckoslovakien kapitulerade så var dock Hitler inte nöjd och Stockholms-Tidningen 

är här snabbare med den nyheten när de på framsidan skriver just detta samt att målet för 

Hitler är att ”Tjeckoslovakien skall försvinna”. Stockholms-Tidningens korrespondent Gösta 

Persson skriver återigen en artikel på framsidan om hur Prag ”är som en lavakittel” där folket 

stödjer militären och ropar på krig för att försvara sitt land. Han beskriver målandes hur landet 

befinner sig i stormakternas bojor men inte kommer finna sig i det mycket länge till. 

Stockholms-Tidningen rapporterar också om hur Pragregeringen beskriver sitt handlande som 

att de likt Kristus på korset offrades för världsfreden. 

 

Den 23:e september beskriver Social-Demokraten på ledarplats det inträffade som ”En 

förkrossande skam”. Ordet nazistterror används återigen om hur Henleins anhängare drar runt 

i Sudetenlandet. 

Stockholms-Tidningen beskriver istället det som att den tjeckoslovakiska armén nu besätter 

Sudetenlandet och att de även, utan varning, beskjuter firande sudettyskar. 

 

24:e september 

Efter att Chamberlain överlagt klart med Hitler i Godesburg dagen innan råder det fortfarande 

stor spänning. Social-Demokraten är pessimistisk när de beskriver det som 

”Katastrofspänning över hela Europa” medan Stockholms-Tidningen istället beskriver det som 

att ”Freden var räddad”. Båda använder sig av uppgifter från korrespondenter. 

 

På ledarplats skriver Zeth Höglund om hur Tysklands agerande är ”sadistiskt” och att den 

tyska propagandan är ”som ett sinnesjukt vrål” riktat mot Tjeckoslovakien. Stockholms-

Tidningen däremot är torrare i sin analys där både Chamberlain och Hitler tilldelas lika stort 

ansar för om ett krig eventuellt skulle kunna bryta ut”. 

 

Social-Demokraten har en politisk skämtteckning på sidan 6 föreställandes två krokodiler som 

gråter samtidigt som de uttrycker: ”Arma minoriteter” samtidigt som det på deras magar står 

”1/4 miljoner Tyskar i Italien”, respektive ”1 miljoner Tyskar i Polen” samtidigt som de två 

krokodilerna betitlas som Italiensk, respektive Polsk diktatur. Samtidigt kan man också läsa 

en kort notis på sidan 10 med titeln ”Mycket jobb för Hitler” där det i sarkastisk ton förklaras 
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att om Hitler vill ha tillbaka sina ”mer eller mindre förtryckta minoriter världen runt så får han 

ett långvarigt jobb” varefter mängden tyskar i utlandet radas upp i en lista med exempel från 

både Europa, Ryssland samt Syd- och Nordamerika. Man kan konstatera att Social-

Demokraten kategoriskt avvisar de tyska kraven på Sudetenlandet. 

 

25-26:e september 

Båda tidningarna rapporterar om tilldragande gränsstrider kring staden Asch. Social-

Demokraten har en Reuters-artikel på förstasidan där det beskrivs hur staden nu helt avskurits 

från Tjeckoslovakien av sudettyskar. Stockholms-Tidningen har däremot information från sin 

Berlinredaktion som rapporterar om samma händelser och de beskriver det som att området 

redan har ”befriat sig” men skriver också om hur sudettyskarna tagit hundratals tjeckiska 

myndighetspersoner till fånga vilka de hotar att avrätta om tjeckerna anfaller. 

Båda tidningarna skriver, baserade på TT-artiklar, om hur Tjeckoslovakien mobiliserar, 

Social-Demokraten beskriver det som ”under hänförelse” och Stockholms-Tidningen ska 

dagen efter den 26:e följa upp med en liknande beskrivning av hur de frivilliga ”strömmar 

till” och uppvisar en ”bisarr glättighet”. 

 

Social-Demokraten passar även på att den 26:e skriva en artikel om hur mycket starkare de 

allierade är om kriget skulle bryta ut. 

 

27:e september 

Hitler har dagen före hållit ett tal där han ställt krav på Tjeckoslovakien. Social-Demokraten 

beskriver själva talet som en ”krigsförklaring” medan Stockholms-Tidningen beskriver det 

som att krig är det som kommer att ske om Benes inte går med på Nazitysklands krav. 

Ansvaret för det eventuella kriget har alltså fördelat olika i de två tidningarnas beskrivning. 

Stockholms-Tidningen är också mer målande i sin beskrivning av hur Hitler nu ”bränt sina 

skepp” och hur talet möttes av ett ”väldigt jubel” från den ”enorma folkmassan” som samlats i 

Berlins Sportpalats. Båda tidningarna baserar sin rapportering på TT. 

 

Social-Demokraten skriver i en kort TT-artikel på sidan 18 om att Tjeckoslovakiens regering i 

en kommuniké menar att ”Hitlers krav blir Tjeckoslovakiens död” och att det skulle leda till  

att Nazistyskland skulle få herravälde över Centraleuropa. I artikeln går även att läsa att 

sudettyska frikårsmän vid flera tillfällen passerat gränsen utklädda till tjeckoslovakiska 

soldater eller polismän, ingen källa anges för dessa uppgifter. Stockholms-Tidningens 
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korrespondent beskriver istället de strider som pågår mellan suddettyskar och 

tjeckoslovakiska militären och om hur den sistnämnde även skjutit in på tyskt territorium. 

 

Stockholms-Tidningens Berlin-redaktion skriver även en kort artikel om hur ”Berlin bävar för 

följderna om Prag sätter sig på tvären” och hur den tyska armén vill bespara Sudetenlandet 

från förstörelse. I förbifarten nämns att ett intåg kanske leder till den Tjeckoslovakiska 

nationens upplösande. Stockholms-Tidningen beskriver hur det i Tyskland från ”sansat håll” 

uttrycks en vilja att stormakterna går med på Hitlers krav då uppfyllandet av dessa skulle 

undvika en ”världsbrand” och att Hitler efter detta inte kommer ställa några fler krav. 

 

På ledarplats är för ovanlighetens skulle båda tidningarna relativt lika då båda siar om att detta 

kan leda till ett nytt, oönskat världskrig och att Hitler i sitt tal uttryckte ett stort hat riktat mot 

Tjeckoslovakien 

 

30:e september 

Slutligen så kommer de fyra stormakterna överens om styckningen av Tjeckoslovakien och 

nyheten slår ner som en bomb. Social-Demokraten rapporterar nyheten med blandade känslor. 

”Betydande eftergifter åt Hitler vid fyrmaktsmötet” står det på framsidan. Förutom en TT-

artikel om att Tjeckoslovakien kanske måste kämpa ett krig ensamt så är tidningen märkbart 

dämpad och neutral. En TT-artikel på sidan 11:e beskriver det som att det i London råder en 

känsla av lättnad och optimism. 

 

Stockholms-Tidningen uttrycker istället en mycket större lättnad när de på framsidan, bland 

många andra glädjeord, beskriver beslutet som ett ”dokument som räddat världsfreden” och 

att beslutet mottagits med jubel och lättnad av en hel värld. På ledarsidan uttrycks en vag 

förhoppning om att freden nu kanske segrat över ärelystnaden. 

 

1:a oktober 

Den 1:a oktober står det helt klart att det beslut som stormakterna fattat kommer gälla. Social-

Demokraten beskriver det som att det råder ”Harm och djup sorg i Prag” och att teatrar och 

biografer har stängt som ett uttryck för denna sorg. Samtidigt beskriver de hur det jublas i 

Paris och London vilket i de utförligare artiklarna inuti tidningen tar upp nästan all plats där 

nästan en hel sida upptas av hur mycket Chamberlain och Daladier hyllas på hemmaplan. Zeth 
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Höglund är inte nöjd och skriver på ledarplats att de enda vinnarna här är Hitler och 

Mussolini.  

 

Stockholms-Tidningen skriver däremot bara om glädjen som spritt sig genom världen och 

passar även på att gå ut på Stockholms gator och fråga vanligt folk om hur de känner sig nu 

när världsfreden återigen är säkrad. En spalt ägnas åt bitterheten i den tjeckoslovakisa 

regeringen, resten åt glädjen och spekulationerna om Chamberlain nu kommer vinna ett 

fredspris likt sin bror. 

 

Båda tidningarna baserar sin rapportering på i huvudsak utrikestelegram. 

 

2:a oktober 

Social-Demokraten beskriver på förstasidan baserat på uppgifter från Reuters hur 

ockupationen av Sudetenlandet går ”friktionsfritt” och i en artikel på sidan 3 skriven av 

tidningens korrespondent beskrivs hur resonemangen förs i Frankrike, där även om det ses 

som en förlust att Tjeckoslovakien fick ge vika att det inträffande ändå kan vara något i 

längden positivt då det fått ”fredskrafterna” att närma sig. 

Den kände antinazisten Ture Nerman skrev även en kort sarkastisk text om hur 

Tjeckoslovakien borde få fredspriset eftersom de offrat sig å alla andras vägnar.  

 

Stockholms-Tidningens korrespondent skriver ingående om de praktiska konsekvenserna av 

det inträffade, antalet trupper som ska marschera in, var de ska marschera o.s.v. samt att 

nazisterna nu släpper ut fångar ur de ”överfyllda” fängelserna och ska se till att straffa de 

ämbetsmän som misshandlat fångar där. Även nyheten om att Henlein utnämnts till 

rikskommissarie tas upp och återigen möts vi av beskrivningar av det jubel tyskarna möts av 

när de marscherar in. 

 

Även Hitlers mottagande hemma i Berlin beskrivs i detalj. Den intresserade kan i en artikel 

från Berlin-redaktion läsa allt om hur propagandaministern Goebbels förberett hyllningarna 

med allt från pansarkolonner till klockringning, 

 

9.5 Delanalys Tjeckoslovakien: 1:a september till 2:a oktober 

 Situationen i september är en orolig och krånglig sådan. Till skillnad från Anschluss i 

Österrike är nämligen motståndet mot anslutningen mycket större internationellt samt att det 
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inom landet utbryter fler våldshandlingar mellan tyskar, sudettyskar och tjeckoslovakisk polis. 

Här tar tidningarna starkt ställning när de ska tolka vilka det är som ska ta på sig skulden för 

dessa våldsamheter. En och samma händelse kan beskrivas totalt olika beroende på vilken 

tidning som läses och det kan ibland vara svårt att tro att de handlar som samma händelser. 

Social-Demokraten tolkar konsekvent våldet som att det är nazisternas som har skulden 

medan Stockholms-Tidningen konsekvent tolkar det motsatta. Social-Demokraten går även de 

ett steg längre och ifrågasätter i själva artiklarna den information som sprids via nazistiska 

nyhetsbyråer, något som Stockholms-Tidningen inte gör. 

 

Stockholms-Tidningen har tidigare ofta förlitat sig på olika korrespondenter och noteras skall 

hur dessa ibland skiljer sig åt i sin rapportering. Dels så har de fått märkbart friare händer rent 

språkligt men även åsiktsmässigt. Korrespondenten Gösta Persson skriver t.ex. om 

kamplusten som finns bland det tjeckoslovakiska folket gentemot Nazityskland på ett sätt som 

inte funnits i Stockholms-Tidningens beskrivningar förut. 

 

I beskrivningen av sudettyskarna och frågan om minoriteters rättigheter avviker de båda 

tidningarna ifrån varandra. Social-Demokraten är starkt kritiska till själva minoritetsfrågans 

legitimitet och gör sig gärna lustig över detta medan Stockholms-Tidningen istället försöker 

hålla sig helt neutral mellan sudettyskarna och tjeckoslovakerna vilket leder till att de inte 

klarar av att förhålla sig tillräckligt kritiskt till propaganda från tyskt håll gällande de 

eventuella förbrytelser som begås, i Stockholms-Tidningens ögon är båda sidorna lika 

skyldiga. 

 

Social-Demokraten verkade inte riktigt veta hur de skulle reagera när Münchenavtalet till slut 

ingicks vilket märktes i deras rapportering. De är helt klart mer kritiska än Stockholms-

Tidningen i sin rapportering men de liksom många andra rapporterar ändå plikttroget om 

jublet som spritts över världen och om förhoppningarna om världsfred som nu blivit aktuella 

igen, den oro som rådde för Österrikes befolkning Anschluss finns inte i samma utsträckning 

här. Bitterheten hos de svikna tjeckoslovakerna får inte så mycket plats som man skulle tro 

efter månader av sympatier och Stockholms-Tidningen väljer nästan enbart att fokusera på 

glädjen över den räddade världsfreden. 
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10. Sammanfattande analys 

Min undersökning av Social-Demokratens respektive Stockholms-Tidningen rapportering 

började med frågan om vad nyhetsläsaren kunde tillgodogöra sig för information genom att 

läsa de här tidningarna och om det iså fall skiljde sig åt. Genom att analysera utvalda delar av 

nyhetsflödet ur de här perioderna har jag försökt att måla upp en bild av det sammanfattande 

intrycket  

 

Min första delfråga var den om tidningarna tog ställning för en sida framför en annan. Frågan 

är i sig problematisk då den lätt kan leda in en i tankar om att det alltigenom bara fanns två 

sidor som stod emot varandra när verkligheten var mer komplicerad än så, att stödja 

sudettyskarnas strävanden behöver t.ex. inte innebära att man nödvändigtvis stödjer 

Nazityskland. Men det går såklart att dra slutsatser om var de olika tidningarnas sympatier 

ligger ändå, det finns såklart skiljelinjer och den skiljelinjen som jag valt att fokusera på är 

den mellan Nazityskland och framförallt Österrike och Tjeckoslovakien själva. 

 

Social-Demokraten tar tidigt avstånd från Nazityskland och sparar inte på adjektiven när de 

beskriver regimen som en ”nazistdiktatur” och pratar om en ”terrorvåg”, Social-Demokraten 

använder sig gärna av uttrycket ”diktatur”, något som Stockholms-Tidningen undviker. Det 

här språkbruket utvecklas på ledarplats i Social-Demokraten där Hitler beskrivs som en 

skrytsam envåldshärskare som utövar ”utpressningens politik”, en i våra moderna ögon 

träffande beskrivning. Sådana beskrivningar finner vi däremot inte i Stockholms-Tidningen 

som innan Anschluss (men även efteråt) mest uttrycker oro för det känsliga läget som råder i 

Europa, ingenstans delas skuld ut. I fallet Stockholms-Tidningen kan man redan här, 1938, 

observera den ”neutralitetspolitiska” inställning som senare skulle påtvingas den svenska 

pressen i allmänhet. 

 

En av de mest utmärkande skillnaderna mellan Social-Demokraten och Stockholms-Tidningen 

är hur mycket Stockholms-Tidningen bevakar reaktionerna i Nazityskland efter de här 

kriserna. Om Social-Demokraten på nyhetsplats är relativt neutrala och bitvis anklagande 

gentemot Hitler och avvisande på opinionsplats så är Stockholms-Tidningen jublande glada 

när Anschluss äger rum. Hitler och hans bedrifter beskrivs som legendariska och liknelserna 

med historiska figurer som Napoleon används flitigt. Stockholms-Tidningen har tidigare 

bevisat att de har korrespondenter i Wien men ändå väljer de att ägna spaltmeter åt 

hyllningarna i Berlin medan Social-Demokraten inte ägnar dessa mer än en rad. Detta går inte 
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att motivera nyhetsmässigt utan kan enligt mig enbart tolkas ren och skär beundran från 

redaktionellt håll. 

 

Även om Stockholms-Tidningen är mycket mer pro-tyska i sin bevakning så är det inte 

genomgående, ibland är tidningen lika kritisk som Social-Demokraten och tillåter även sina 

korrespondenter att vara försiktigt kritiska gentemot Nazityskland. Vad kan det bero på? 

Stockholms-Tidningen var vid den här tiden som sades i bakgrunden en splittrad tidning. 

Ägaren Torsten Kreuger var ointresserad av politik, chefredaktören Börje Brilioth var pro-

tysk med nazistsympatier medan utrikesredaktören och den politiska redaktören inte var det 

utan snarare låg i konflikt med Brilioth. Enligt mig så går det att se den här splittringen i 

själva tidningen. Ledarsidorna på Stockholms-Tidningen är t.ex. väldigt återhållna och väldigt 

”neutralitetspolitiska”, nästan tekniska, i sin beskrivning av vad som sker, detta i stark 

kontrast med Social-Demokraten där ledarna, oftast skrivna av Zeth Höglund själv sällan 

sparar på krutet. De kraftlösa ledarna kanske beror på kompromisser mellan Brilioth och den 

politiske redaktören Erman. 

 

Det här kluvna sättet som Stockholms-Tidningen rapporterar om det som sker i Centraleuropa 

kan ses som en miniatyrversion av den kluvenhet som rådde i den svenska offentligheten 

(Almgren 2005:89) och som även rådde på redaktionen. Om Social-Demokraten medvetet 

valt sina sympatier redan innan så är det inte alltid lika uppenbart, beroende på vilka artiklar 

man läser att Stockholms-Tidningen har gjort detsamma. 

 

Men det är viktigt att oavsett skäl så väljer de två tidningarna hur de ska rapportera om 

kriserna. När man anlägger det moraliska perspektivet på tidningarnas rapportering ser man 

att både i jämförelse med varandra och i jämförelse med det faktiska historiska förloppet så 

väljer tidningarna att rapportera på olika sätt. Tydligast blir det när Hitlers intåg i Österrike 

eller striderna mellan tjeckoslovaker och sudettyskar ska beskrivas. Oftast har tidningarna haft 

tillgång till samma källor men har ändå valt helt olika beskrivningar. 

 

Att kriget till slut lyckas undvikas i och med Münchenöverenskommelsen kommer som en 

lättnad för många, det är en solklar triumf i Stockholms-Tidningens ögon, inte lika mycket i 

Social-Demokratens. Men även de tidigare så kritiska Social-Demokraten får finna sig i att 

rapportera om glädjescener, det är ju trots allt det som sker och den optimism som råder 

globalt smittar även den av sig på tidningen. Det svek som Tjeckoslovakien rätteligen 
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upplevde från stormakterna är även ett svek som de svenska tidningarna och resten av 

världspressen får dela ansvaret för.  

 

10.1 Källkritiken? 

Gemensamt för de båda tidningarna är att de inte helt olikt tidningar våra dagar ofta använder 

sig av TT eller andra nyhetsbyråer som de senare skriver om och vinklar på sitt sätt. De tyska 

nyhetsbyråerna är ofta källor till nyheterna för båda tidningarna vilket även det är oundvikligt 

men det är i behandlandet av dem som skillnaderna mellan tidningarna går att utläsa tydligare. 

Båda tidningarna citerar gärna andra tidningar för att beskriva världsopinionen, särskilt 

Social-Demokraten skriver artiklar mer eller mindre baserade på Paris – och Londonpressens. 

Båda tidningarna gör sig skyldiga till att ibland okritiskt rapportera nazistiska källor men 

Stockholms-Tidningen gör det i klart större utsträckning. Social-Demokraten söker gärna upp 

elitpersoner för att intervjua medan Stockholms-Tidningen i större utsträckning pratar med 

folket på gatan, dock nästan alltid anonymiserade. Båda tidningarna är, eller borde i alla fall 

vara medvetna om deras källors tendens men låter ändå de stå mer eller mindre oemotsagda. 

De väljer ibland att vara kritiska till källorna, mest i början av konflikterna men väljer sedan i 

allt större utsträckning att citera dem mer eller mindre direkt. 

 

En stor skillnad mellan de två tidningarna är hur Social-Demokraten i mycket större 

utsträckning är Stockholms-Tidningen använder sig nyhetsbyråer istället för egna utsända. 

Båda tidningarna traderar stora delar av sina uppgifter, oftast kommer uppgifterna från andra 

tidningar och ibland går det inte alls att urskilja var uppgifterna har sitt ursprung 

överhuvudtaget. Vad det beror på är svårt att svara på, kanske är det en prioriteringsfråga, en 

ekonomisk fråga eller en redaktionell. Oavsett så påverkar det bevakningen på ett markant 

sätt. 

 Rent språkligt är Stockholms-Tidningens texter skrivna av dess korrespondenter mycket 

personligare och oftast stilistiskt intressantare men de är samtidigt oftast mer subjektiva. Detta 

leder i till att dels rent anti-semitiska åsikter som dem hos Sture Appelberg men även mer 

anti-tyska som dem hos Gösta Persson. Social-Demokratens rapportering blir som en 

konsekvens av detta under 1938 allt mer fokuserad på det storpolitiska spelet och ägnar 

mindre av sin bevakning åt t.ex. civilbefolkningarnas missförhållanden. Stockholms-

Tidningens mer personliga stil i kombination med den bristande källkritiken gör att 

osanningar i mycket större grad slinker igenom, fast då inte sagt att Social-Demokraten inte 

också brister i sin källkritik, se t.ex. nyheten om Sigmund Freuds arrestering. 
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10.2 Sudettyskar och judar 

En av de största tragedierna under andra världskriget och Nazitysklands existens är förstås 

den oerhört grymma behandlingen av Europas minoriteter som pågick och utvecklades till 

världshistoriens värsta folkmord. Att en av de utlösande faktorerna (men långt ifrån den enda) 

till detta blodbad var Nazitysklands vurmande för just sina minoriteter är det inte många som 

tänker på idag. Idag vet vi att Hitler inte skulle nöja sig med att inlemma spridda tyska 

befolkningar i den tyska nationen utan hade siktet inställt på hela Europa och Ryssland. Men 

1938 fanns inte detta facit. Vi vet dessutom idag att den sudettyska befolkningen inte alls for 

särskilt illa Tjeckoslovakien i jämförelse med andra minoriteter (Shirer 1959:II.98-99) men att 

det där liksom i många andra länder som bildats ur första världskrigets upplösning av urgamla 

riken fanns separata nationssträvanden. 

 

Därför är det intressant att se hur Social-Demokraten och Stockholms-Tidningen intar olika 

inställningar till den sudettyska minoriteten. Social-Demokraten skriver återkommande om 

den tyska dubbelmoralen gällande minoriteter, hur dessa krav ringer ihåligt när Nazityskland 

själva är förbrytare av den värsta sorten. I dag är det självklart men det visar ändå på att för 

den som ville redan 1938 kunde se Nazityskland för vad det var, en hycklande förtryckare. 

Stockholms-Tidningen behandlar den sudettyska frågan mindre avvisande än Social-

Demokraten men saknar dock en kritisk analys av det som sker. Både tjeckoslovakerna och 

sudettyskarna framstår som jämbördiga parter i ett inbördeskrigsliknande tillstånd där båda 

sidorna är lika skyldiga. Att Nazityskland förde en kraftig propagandakampanj med 

sudettyskarna som vapen är inget som Stockholms-Tidningen verkar haft i åtanke. 

Stockholms-Tidningen skriver i och för sig några intressanta artiklar om tyska minoriteter i 

andra länder och hur de inte vill se något Anschluss hos dem. 

Båda tidningarna hyllar dock de tjeckoslovakiska soldaterna och deras mod men beskriver 

aldrig t.ex. tyska soldater som förbereder sig. 

 

Mer graverande är dock tidens rådande antisemitism. Social-Demokraten skriver om judarnas 

utsatthet innan Anschluss men dessa rapporter lyser senare med sin frånvaro både efter 

Anschluss och under Sudetkrisen. Det som skedde med judarna när nazisterna marscherade in 

var direkt uppenbart för alla som befann sig i Wien och det är förvånande att Social-

Demokraten inte rapporterade om detta. Vad detta beror på är svårt att svara på men jag 

misstänker att Social-Demokratens vida perspektiv och förlitande på nyhetsbyråer kan vara en 

av anledningarna. Men Social-Demokraten uttrycker i alla fall inte antisemitism, vilket det 
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däremot inte kan sägas om Stockholms-Tidningen. Tidningen ger uttryck för grova anti-

semitiska åsikter redan från februari 1938 vilket bara fortsätter under året. Även om det ibland 

finns artiklar i Stockholms-Tidningen som är sympatiska och artiklar som talar om hur judarna 

trakasseras så är undertonen oftast byggd på myten om att judarna är rika och att de på något 

sätt faktiskt förtjänat den behandling som de nu får utstå. Stockholms-Tidningen använder sig 

t.ex. av rent antisemitiska och nazistiska formuleringar som ”judiska element” i rena 

nyhetstexter eller beskriver hur judar får lämna sin ”lyxbilar” efter sig.  

Däremot gör sig båda tidningarna sig skyldiga till att glömma bort de minoriteter som de 

tidigare skrivit om. Social-Demokraten skriver mindre och mindre om judarnas situation och 

fokuserar allt mer på storpolitiken vilket gör att ingenting skrivs om judarna efter Anschluss 

medan Stockholms-Tidningen som valt en mer sympatisk syn på sudettyskarna än Social-

Demokraten fokuserar mest på Tyskland när Sudetenlandet intas. Båda tidningarna skriver 

dessutom mindre om tjeckoslovakerna efter den 30:e september, trots att de är de som förlorat 

delar av sitt land. 

 

10.3 Skillnader och likheter mellan kriserna 

Finns det då någon skillnad i rapporteringen mellan de två händelserna? Det enkla svaret är att 

ja, det gör det men det är så klart mer komplicerat än så. Händelserna liknar varandra och 

båda är en del av ett större pågående skeende men det finns även viktiga skillnader dem 

emellan. Främst av dessa är risken för krig, under annekteringen av Österrike förelåg det 

aldrig någon störres risk för att händelserna via allianser och försäkringar skulle leda till ett 

nytt europeisk storkrig likt det 1914 vilket det helt klart gjorde under Sudetkrisen. Risken för 

krig är så pass överhängande i slutet av 1938 så om det är något tidningarna är eniga om så är 

det att kriget är nästintill oundvikligt. Det är lätt för oss idag att rycka på axlarna och säga att 

kriget var oundvikligt oavsett vilka eftergifter som gjorts och att Nazitysklands krav inte 

borde uppfyllts, men vi är inte dem som skulle behöva gå ut i krig för detta.  

 

Med det sagt så finns det så klart likheter i rapporteringen. Under båda kriserna märker man 

hur medialogiken ständigt trissar upp spänningen till dess att den blir rent olidlig. Båda 

händelserna beskrivs i allt större detalj ju längre de pågår men samtidigt kan man också märka 

hur källkritiken oftast brister när nyheterna är så pass angelägna och skeendena ändras under 

timmar. Under Anschluss kan man också märka en mera personlig touch hos de båda 

tidningarna som inte finns på samma sätt som under bevakningen av Sudetenkrisen. Kanske 
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är Österrike 1938 mer kulturellt närliggande än Tjeckoslovakien vilket iså fall skulle förklara 

skillnaden.  

 

Båda tidningarna styrs till stor del av Wolfsfelds fyra teman. Båda tidningarna fokuserar på 

det absolut senaste händelserna, varje dag är en ny gastkramande del i ett pågående drama. 

Samtidigt förenklas händelserna för att passa in i dramaturgin där roller snabbt tilldelas de 

olika aktörerna. Tjeckoslovaker, Österrikare, Sudettyskar, Tyskar och Judar placeras snabbt in 

i fack och får allihop ta på sig gemensamma attribut och åsikter för att lättare kunna beskriva 

konflikternas parter. Den oerhört komplicerade minoritetsfrågan som uppstått efter första 

världskriget förenklas ner till ett enkelt ”vi” mot ”dom”. Även den snabbhet varpå tidningarna 

slutar skriva om t.ex. Österrike och dess judiska befolkning så fort krisen är ”avslutad” är ett 

symptom på hur tidningarna lämnar området så fort det inte finns ett drama att skriva om 

(Wolfsfeld 2005:15). 

 

11. Slutsatser 

Anschluss och Sudetenkrisen är två händelser som i historiens backspegel är mindre 

dramatiska än vad åren 1939-1945 skulle visa sig bli. Men det är här som så mycket av den 

enorma tragedin som ska utspela sig får sin början och det är här som den möjligtvis hade 

kunnat hindras eller iallafall minskas. Genom att göra en komparativ studie med ett moraliskt 

perspektiv mellan två tidningar har jag kunnat förtydliga vad tidigare forskning har visat på, 

nämligen att tidningarna under samma händelseförlopp hade valmöjligheter. I mitt urval så 

valde jag medvetet två inom forskningen redan klara motpoler, den anti-nazistiska Social-

Demokraten och den pro-tyska och till viss del anti-semitiska Stockholms-Tidningen. Att 

dessa två tidningar skulle rapportera annorlunda var inte förvånande men genom att analysera 

skillnaderna dem emellan kan man konstatera att tidningarna vid det här tillfället hade ett brett 

spelrum att arbeta med i sin rapportering. Samma händelser får radikalt olika betydelser även 

när källan är densamma, mest talande är kanske hur omröstningen om Anschluss i april tas 

emot. Det är viktigt att poängtera att tidningarna väljer att vinkla på det ena eller andra sättet 

eftersom de i princip oftast har tillgång till samma källor och faktiskt gör olika bedömningar 

av dem. 

 

Så vad fick då läsarna av de här tidningarna veta? Allt och ingenting kan man uttrycka det. 

Båda tidningarna är mycket upptagna med händelseförloppet i Centraleuropa och läsarna får 

oavsett vilken tidning de läser en omfattande beskrivning av det som sker. Men beroende på 
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vilken av tidningarna man läser så framstår skeende i väldigt olika ljus. En läsare av Social-

Demokraten möts av en beskrivning som vi är mer vana vid, den om det hotande nazistiska 

övertagandet medan en läsare av Stockholms-Tidningen möts av en mer ”neutral” bild som 

handlar om stormakternas spel. Stockholms-Tidningen förhåller sig så här ”neutrala” ända 

fram till dess att kriserna är över, då förbyts beskrivningen till jublande beundran av det nya 

Tyskland och dess ledare.  Redan innan den svenska staten sätter press på tidningarna kan vi 

alltså se hur pressen anpassat sig till Nazityskland och dess propaganda men att tidningarna 

även hade möjligheterna att inte låta sig luras och rapportera sanningen ändå.  

 

Båda de här kriserna hade sin grund i synen på folk och minoriteter, frågor som idag är lika 

aktuella som någonsin. Tidningarna intog olika attityder gentemot minoritetsfrågorna men 

båda tidningarna svingade, mer eller mindre i mina ögon, frågan som ett slagträ för att 

fastställa sina egna politiska åsikter, inte helt olikt det cyniska spel som pågick mellan 

stormakterna. Kriserna belyser hur svårt det är att som utomstående sätta sig in i konflikter 

med gamla rötter och tidningarna låter gärna bli att analysera själva framför att låta andra 

uttrycka sina åsikter. Detta är dock ingen vidare lösning då tidningarnas redan förutfattade 

meningar nu istället kan uttryckas genom valet av intervjupersoner, se t.ex. Social-

Demokratens intervju med polismästaren Skubl eller Stockholms-Tidningens intervju med 

sudettyska Fritz Sander som exempel. 

 

Vad som skedde 1938 kan idag framstå som självklarheter. Nazityskland ljög om sina 

ambitioner och lurade en hel värld samtidigt som de utgav sig för att rädda den och pressen 

fick lov att anpassa sig efter regimens aggressiva propaganda.  Jag anser att det finns mycket 

att lära av Anschluss och Sudetenkrisen för dagens journalister. Då liksom nu tar stormakter 

på sig rollen som försvarare av folk utanför deras gränser och tar på sig rollen som deras 

befriare. Problemet för journalisten är att sanning och lögn vävs samman i ett komplext 

system av halvsanningar. Idéen om Anschluss var inte ny 1938 och den sudettyska rörelsen 

var inte enbart en skapelse av nazisterna men båda var utmärkta verktyg för en skrupellös 

diktatur att utnyttja för sin egen vinnings skull, detta i kombination med rädslan för krig  

gjorde det möjligt för Nazityskland att ta vad de ville ha utan motstånd. Journalister som idag 

finner det svårt att rapportera om t.ex. krisen på Krim bör sätta sig in i 1938 års händelser och 

ta fram de bra exemplen som finns, hur tidningar kan sätta sig emot den rådande 

beskrivningen men även titta närmre på när tidningarna istället för att rapportera om det som 

sker tillåter sig att bli megafoner för diktaturers propaganda. 
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12. Förslag till vidare forskning 

Under min undersökning slogs jag av den stora skillnaden mellan tidningarnas användande av 

reportrar respektive inköpt material. Stockholms-Tidningen använder sig i mycket större 

utsträckning av namngivna korrespondenter med synligen fria tyglar vilket jag tror påverkat 

materialet. 

Jag anser att forskning kring hur utrikesrapporteringen under den här perioden gick till och på 

vilka grunder korrespondenter anställdes och fick verka. Frilansade de eller var de fast 

anställda och vad fick de för direktiv av redaktionen? Uppmuntrades de att skriva personligt 

eller var det något som visade sig vara populärt? 
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