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Abstract 

 
The purpose of this essay is to examine how and what two Swedish newspapers wrote about 

the Molotov-Ribbentrop pact and the initial invasion of Poland during the Second World 

War. Additionally this works also seeks to find any major differences between the two 

newspaper coverage of the events studied. To achieve this goal a qualitative and comparative 
method was applied to the source material, which consist of the newspapers Nya Wermlands-

Tidningen (NWT) and Dagens Nyheter (DN) during the period from August 23 to the eight of 

September. The theory which was applied is a variant of critical discourse analysis. The 

results of the essay can be summarized as follows: Both NWT and DN provided and adequate 

coverage of the events, although they often reported on the same events and with the same 

sources they used different headlines and sometimes reached different conclusions. In regards 

to the comparative study this reveals that largely they reported on minor differences and that 

most of the major stories are similar.  
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1. Inledning 

 

Andra världskriget är idag det kanske mest omskrivna historiska händelsen i världshistorien, 

vilket inte heller är särskilt märkligt, med tanke på att det skedde i en relativt modern tid och 

att kriget bröt ut för knappt 80 år sedan när detta skrivs 2019. Men vad visste den 

genomsnittlige personen om kriget och dess skeende? Hur informerades befolkningen om 

upptrappningen och själva krigsutbrottet? Efter första världskriget, det sista kriget var den 

allmänna opinionen att det inte skulle ske igen. Molotov Ribbentrop-pakten signalerar en oro 

och när kriget väl bryter ut är det ett faktum, och ett krig som återigen kommer att större 

delen av världen, och den förödelse som skedde under första världskriget bleknar nästan i 

jämförelse. Sverige förklarade sig neutralt, likt våra grannländer. Dock drogs Sverige 

lyckligtvis inte in i kriget och behöll sin neutralitet. 

 

Men för att återgå till gemene man och hur man höll sig uppdaterad om vardagen och världen 

var det dags- eller kvällstidningarna som stod för den större delen av nyhetsflödet. Under 

1930 och 1940-talet blir dock radion allt vanligare i de svenska hemmen, och den svenska 

pressen får nu en viss konkurrens, framför allt är det svårt att mäta sig med direktsändningar 

och flertalet sändningar per dag, som radion möjliggör, under kriget var radion förmodligen 

det viktigaste mediet i hemmet.1 Denna uppsats ämnar att undersöka vad och hur 

rapporteringen såg ut i dagstidningarna gällande Molotov-Ribbentrop-pakten och 

krigsutbrottet, som var en icke-aggressionspakt mellan Tyskland och Sovjetunionen 1939. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Uppsatsen syftar till att besvara frågan om hur den svenska pressen bevakade och 

rapporterade om andra världskriget, mer konkret syftar uppsatsen till att undersöka hur två 

svensk dagstidningar rapporterade om två specifika händelser. Molotov-Ribbentrop-pakten 

och själva krigsutbrottet den första september 1939 när Tyskland invaderade Polen, vilket 

leder till andra världskrigets början.   

 

 

 

                                                 
1
 Sveriges radio, Radiohistoria, 25 mars 2008, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971599, [hämtad 2019-05-20]  
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1.2 Syfte och frågeställning  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nyhetsrapporteringen angående Molotov-

Ribbentrop-pakten och krigsutbrottet i början av september 1939 presenteras ut i två svenska 

dagstidningar: Nya Wermlands-Tidningen och Dagens nyheter. Med avstamp i rådande teori i 

en form av kritisk diskursanalys, och genom en kvalitativ samt komparativ metod. För att 

besvara detta kommer följande frågeställning att användas: 

 

- Vad skriver Nya Wermlands-Tidningen och Dagens Nyheter om Molotov-Ribbentrop- 

pakten och den inledande invasionen av Polen? 

- Skiljer sig rapportering nämnvärt mellan de två olika tidningar och på vilket sätt? 

 

 

1.3 Forskningsläge 

 

Den första volymen som behandlar det aktuella ämnet är Den Svenska Pressens historia som 

ger en bra bild för hur läget för den svenska pressen såg ut i början, under och efter kriget. I 

de inledande stycket berättar författarna inte enbart den svenska pressens officiella hållning 

till rapportering om kriget utan även om staten och hur den till viss del styrde vad som 

publiceras. Den svenska politiken och förhållande till kriget var att man officiellt sett var 

neutrala och inte tog några sidor under kriget. Författarna nämner dock att man ofta lutande 

och var mer vänligt inställda åt Tyskland än andra makter under kriget, denna ställning ökade 

också när Tyskland ockuperade Norge och Danmark. Den svenska pressen ansåg man vara en 

del av totalförsvaret vilket skulle användas för att hålla Sverige utanför kriget. Från riksdagen 

kom det aldrig några riktiga beslut om vad som fick eller inte fick skrivas i den svenska 

pressen. Ett sorts “lappverk” av regler och förordningar ledde till att många tidningar som 

inte ifrågasatte detta ofta ledde till en överdriven försiktighet. Även om det inte annars något 

regelverk att hålla sig till fanns det åtminstone fem “ingredienser” som pressen skulle följa 

och anpassa sig efter.2 

 

De fem ingredienserna var att staten skulle genom rådgivning och påbud, uppmuntra och 

frammana självdisciplin och självsanering inom pressen. Samtidigt som man använde sig av 

detta användes Tryckfrihetsförordningens tredje kapitel som gav staten möjlighet att åtala 

skrifter som innehöll smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande 

                                                 
2
 Lundström, Gunilla, Rydén, Per & Sandlund, Elisabeth (red.), Den svenska pressens historia. 3, Det moderna 

Sveriges spegel (1897-1945), Ekerlid, Stockholm, 2001, sida 267-268. 
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omdömen. Samtidigt införde man också nya regelverk som ny och omtolkade, förordningen. 

Man instiftade även en ny vilande censurlag med regler om förhandsgranskning, indragning 

och utgivningsförbud, som skulle användas om Sverige drogs in i kriget eller om det ansågs 

vara nödvändigt från regeringen. En femte och sista ingrediens var den postcensur som 

utövades inom ramen för allmänna säkerhetstjänsten.3 

 

Vidare i texten nämner författarna att redan i oktober 1938 skickades det en rundskrivelse till 

den svenska dagspressens huvudredaktörer, undertecknat Per Albin Hansson och 

utrikesminister Richard Sandler. I skrivelsen uppmanar man till försiktighet, och ville att den 

allmänna opinionen skulle vara medveten om behovet av återhållsamhet. Ytterligare från 

statligt håll skapade man även Informationsstyrelsen vars uppgift det var att förmedla via TT 

“grå lappar” vilka innehöll information om vad ansågs skulle publiceras i pressen. Lapparna 

innehöll information som; Folkhushållning, försvarsfrågor, inrikespolitiska ämnen, Sveriges 

förhållande till främmande makter och relationer till andra stater.4  

 

Den största nyttan som man kan avläsas ur denna text är just det regelverk som styrde vad 

man fick och inte fick publicera samt om den censur och uppmaning till en neutral 

nyhetscykel som omskrivs kan återfinnas eller upptäckas under studien av materialet. Vilket 

kan förklara hur man valde att framställa vissa nyheter i de valda tidningarna. Vidare i boken 

beskriver även författarna hur det under kriget blev brist på råvaror till tidningspressen, vilket 

är intressant men är inte något som är särskilt aktuellt för studien. Denna bok är dock en 

handbok och inte en vetenskaplig text, den är dock hjälpsam och bidrar med relevant 

information som bidrar till uppsatsens tidigare forskning.  

 

Likt Den svenska pressens historia skriver även Johansson i sin bok Den Nazistiska 

utmaningen - Aspekter på andra världskriget om den svenska pressen och de restriktioner 

som infördes och den censur som kunde komma att införas om Sverige hamnade i krig. 

Johansson skriver även om relationen mellan den svenska regeringen, pressen och dess 

förhållande till Tyskland. Johansson ger även en bra bild om hur den svenska pressen blev 

aningen tamare innan krigsutbrottet och uppmaningar från regeringens, att vara mer 

restriktiva och mana om den svenska neutraliteten, som förkunnades året innan krigsutbrottet. 

Han tar upp exemplet om en artikel om Hitler som skrevs i Göteborgs Handels- och 

sjöfartstidning 1936. Som ledde till enorma tyska protester, även om den svenska 

tryckfrihetsförordningen gav möjlighet att åtala en tidning för att innehålla eller förmedla 

                                                 
3
 Lundström, Gunilla, Rydén, Per & Sandlund, Elisabeth, sida 269. 

4
 Lundström, Rydén, Sandlund, sida 270. 
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smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande omdömen. Dock 

valde man trots allt de tyska protesterna att inte åtala tidningen.5   

 

När Tyskland senare 1938 visade sina mer aggressiva och expansionistiska åsikter och 

handlingar som intåget i Rhenområdet och annekteringen av Österrike, sade man från svenskt 

håll att vid händelse av krig skulle Sverige förbli neutralt. Det var även hösten 1938 då man 

från Svensk regeringen skickade ut rundskrivelsen som omnämns i Den svenska pressens 

historia. Här ser man alltså en tydlig markering i hur svensk utrikespolitik påverkar den 

svenska pressen. Efter krigsutbrottet kommer man också att dra in ett antal texter som främst 

publicerats i antinazistiska tidningar, och i ett fall dömdes redaktören för Trots allt! till tre 

månaders fängelse för att ha spekulerat över om “attentatet” mot Hitler i Bürger-bräukeller 

var arrangerat. Man ser även en striktare hållning mot antikommunistiska tidningar efter 

Sovjetunionens invasion av Finland. Detta signalerar en ökning av tryckfrihetsrestriktioner, 

något som visat sig vara mer och mer vanligt under denna tid. Detta drabbade dock främst 

tidningar som hade en mer specifik politisk inriktning, men som inte var begränsade till 

dessa.6 

 

Den tredje boken inom ämnet är Dagens Nyheters historia tidningen och makten 1864-2000 

av Stig Hadenius. I boken skriver Hadenius om Dagens Nyheter under olika epoker i 

Sveriges historia, i kapitlet, Med DN för neutraliteten beskriver han hur tidningen agerade 

och handlade under just andra världskriget. Vid krigsutbrottet 1939, hade man på Dagens 

Nyheter likt vid första världskriget stora problem med nyhetsförmedlingen, förloppet skedde 

betydligt snabbare än man förväntat dessutom hade man en sparsam förhållning till 

medarbetare och korrespondenter utomlands. Detta begränsade och försvårade förmedlingen 

avsevärt och man deklarerade i november 1939, att man hoppades att läsaren var kritisk och 

kunde värdera enskilda korrespondenters Bristen på medarbetare utomlands leder till att man 

börjar ett samarbete med två andra nordiska tidningar; finska Helsingin Sanomat, och danska 

Berlingske Tidende. Vilket leder till att man får tillgång till deras korrespondenter i Berlin, 

och Paris fram till ockupationen. Senare under kriget expanderar man även med 

korrespondenter i London och även i USA, dock först 1943.7 

 

Hadenius skriver även om de undersökningar som har gjorts av nyhetsverksamheten under 

andra världskriget, vilket visar att de tre största tidningarna, Dagens Nyheter, Stockholms-

Tidningen och Svenska Dagbladet dominerade rapporteringen. Han nämner även att deras 

                                                 
5
 Johansson, Alf W., Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget, 6., [utök.] uppl., Prisma, 

Stockholm, 2006, sida 236. 
6
 Johansson 2006, sida 241-242. 

7
 Hadenius, Stig, Dagens nyheters historia: tidningen och makten 1864-2000, Bokförl. DN, Stockholm, 2002, 

sida 227. 
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rapportering inte skiljer sig nämnvärt, eller att det förekommer någon vidare källkritik. Han 

förklarar dock likheterna mellan tidningarnas rapportering, till Tidningarnas Telegrambyrå, 

som med hjälp av radion kan rapportera mycket snabbare och med hög trovärdighet. 

Hadenius beskriver också det rådande inhemska svenska politiska läget innan krigsutbrottet 

och vad som ansågs viktigt i svensk utrikespolitik, som i största utsträckning handlar om den 

svenska neutraliteten.8  

 

Ytterligare en bok som diskuterar den svenska pressen och dess läge under andra världskriget 

är En svensk presshistoria. Framför allt talar författarna mycket om den “tredje statsmakten”, 

vilket man ofta kallar media, när media då och nu fyller en viktig samhällsfunktion. Boken 

beskriver även den självcensur som rådde och hur man från staten arbetade genom 

exempelvis beslagtagandet av tidningar. Framför allt tidningar med ett kommunistiskt fokus 

eller riktningar blev ofta beslagtagna eller hindrades från att publiceras, samt att man i vissa 

fall inte tillät att tidningarna fraktades med kommunala transportmedel.9 

 

Angående känsliga ärenden, hanterades och handleddes ofta media med hjälp av “små grå 

lappar”, vilket också diskuteras tidigare i texten. Förhållningen till Tyskland förändras också i 

samband med krigslyckan. Efter 1943 lättar också restriktionerna om vad som får publiceras 

och man tillåter från informationsstyrelsen också fler negativa rapporteringar om Tyskland 

och nazismen i helhet. Författarna lyfter också den tyska propagandamaskinen som noga 

övervakade utländska tidningar och vad dessa publicerades. Ofta valde man också att skicka 

klagomål till den svenska regeringen om man ansåg att publiceringen var tyskfientlig. Det är 

också nämnvärt att många tidningar, inte bara mindre nazistiska tidningar, i början av kriget 

var vänligt inställda till Tyskland.10  

 

Ett annat perspektiv finner man i Reporting the War: Freedom of the press from the 

American revolution to the war on terrorism. Gällande andra världskriget i denna bok 

beskriver författaren hur olika stora dagstidningar i USA rapporterar och bildar opinion både 

innan och efter att USA går in i kriget efter den japanska attacken på Pearl Harbor i december 

1941. Innan Pearl Harbor råder det delade meningar om USA bör agera på de tyska 

attackerna på amerikanska fartyg. Ledarsidorna på The New York Times propagerar för 

amerikansk intervention och vill att USA agerar inte bara för sin egen skull utan även för den 

västerländska demokratins överlevnad.11 En motsats till Times är The Chicago Tribune som 

                                                 
8
 Hadenius, 2002, sida 227-228. 

9
 Holmberg, Claes-Göran, Rydén, Per & Oscarsson, Ingemar, En svensk presshistoria, Esselte studium, Solna, 

1983, sida 143-144. 
10

 Holmberg, Rydén, Oscarsson, 1983, 145-146. 
11

 Cooke, John Byrne, Reporting the war: freedom of the press from the American revolution to the War on 

terrorism, 1. ed., Palgrave Macmillan, New York, 2007, 106-107. 
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istället vill att USA ska fortsätta med isolationism och hålla sig utanför kriget trots den tyska 

aggressionen på Atlanten. Efter attacken på Pearl Harbor skiftade dock nästan samtliga 

tidningar fokus och stödde det amerikanska beslutet.12  

 

I Krigets första offer är sanningen: Krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare, 

beskriver författaren hur den brittiska regeringen och krigsmakten innan krigsutbrottet 

bestämde sig för att omsorgsfullt kontrollera flödet av nyheter som berörde kriget. Det 

brittiska krigsministeriet uppmanade alla tidningar att utse journalister som skulle åtfölja 

brittiska styrkor till Frankrike så snart stridigheterna började. Målet med detta var att man 

skulle kunna styra flödet av nyheter och allt som journalisterna skickade tillbaka till 

tidningarna censurerades och granskades av den brittiska underrättelsetjänsten.13 Vilket i 

början innebar att det som rapporterades och sedan censurerades ofta tappade det lilla 

nyhetsvärde som fanns kvar. Dessutom rådde viss återhållsamhet även på hemmaplan då alla 

människor, inklusive tidningsredaktörer förbjöds att “anskaffa, inspela, vidarebefordra till 

någon annan person eller publicera uppgifter vilka kunde bli till nytta för fienden.”14 Likt den 

begränsning som gäller för den svenska pressen under perioden finner man liknande 

begränsningar i andra länder, även de stridande, vilket tyder på svårigheterna att kunna 

rapportera och säkerställa att rapporteringen är sann och går att lita på.  

 

I boken Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

förintelsen beskriver författaren förhållandet mellan den svenska pressen Nazityskland och 

svensk presspolitik. I boken nämner författaren hur det uppstod konflikt mellan den svenska 

pressen och Nazityskland redan efter att Hitler tillträdde posten som rikskansler 1933.15 

Utöver att dessutom beskriva läget för den svenska pressen och hur man från den svenska 

regeringens håll införskaffade sig möjligheter att ingripa mot svenska tidningar om de skulle 

publicera innehåll eller artiklar som kan skada relation till främmande makter. Dessa 

möjligheter tog bland annat formen av tryckfrihetslagstiftning och tryckfrihetsåtal som skulle 

väckas mot tidningar som kunde skada relationen till främmande makt.16 Efter krigsutbrottet i 

september 1939, protesterade och beklagade sig tyskarna över den svenska pressen, det rörde 

sig ofta om artiklar eller skämtteckningar, kritiken var ibland allmän men ofta mot enskilda 

tidningar som man ansåg föra en särskilt tyskfientlig journalistik, särskilt Göteborgs Handels- 

och Sjöfartstidning. Men även andra publikationer Trots allt!, Aftontidningen och Dagens 

                                                 
12

 Cooke, 2007, 112. 
13

 Knightley, Phillip, Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte och mytskapare, [Ny 

utg.], Ordfront, Stockholm, 2004, 243-244. 
14

 Knightely, 2004, 244. 
15

 Åmark, Klas (2011). Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

förintelsen. Stockholm: Bonnier, 210. 
16

 Åmark 2011, 213. 
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Nyheter.17 Gällande de åtal som kunde väckas mot tidningar var dessa oftast mot små 

tidningar i politikens utkant, det var inte enbart tyskfientlig journalistik som åtalades det 

väcktes även åtal mot ett antal tidningar som publicerade Sovjet-vänlig eller sovjetisk stöd 

under det finska vinterkriget. Totalt väcktes 38 åtal mot pressen under kriget och av hälften 

av gångerna friades man.18 

 

För att sammanfatta det befintliga forskningsläget anser i princip samtliga författare att man 

från statligt håll inskränkte pressen möjligheter att följa sin vanliga nyhetsrapportering om 

denna på något sätt kunde riskera den svenska neutraliteten eller orsaka osämja med en 

stridande part, samt vilka tillvägagångssätt staten hade tillgång till om tidningen inte frivilligt 

valde att föra en neutral och mer återhållsam rapportering. I forskningsläget finns även ett 

amerikanskt perspektiv på hur den amerikanska pressen skrev om kriget både innan och efter 

USA involverades i kriget. Dessutom återfinnes en intressant del gällande den opinion som 

förs i två av författaren utvalda tidningar. Där ena sidan propagerar för att USA bör bryta sin 

isolering och engagera sig ytterligare i kriget, och den andra sidan uttrycker den raka 

motsatsen.  

Vidare kan det vara till intresse för uppsatsen att genom analys av källmaterialet se om det 

går att upptäcka någon form av restriktivitet i källmaterialet, eller om tidningarna i fråga valt 

att föra en mer eller mindre neutral nyhetsförmedling. Dessutom är Hadenius observation om 

källkritiken intressant, även om man inte har en korrespondent eller medarbetare på plats 

åtminstone försöker verifiera informationen via en annan eller tredje part. Detta är även 

intressant för studien om man kan utläsa några felaktigheter i den rapportering som 

förekommer. 

 

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

 

Den teori som kommer att brukas för uppsatsen blir diskursanalysen då dess förmåga att 

avgränsa och utesluta, men samtidigt bidra med verktyg som gör det möjligt att undersöka 

vad som är sant, relevant och möjligt.19 Valet är teori kan även skrivas till dess breda 

variation och kombination av material, samt ett brett utbud av analys och arbetsprocedurer. 

Gällande historia ställer sig diskursanalysen kritisk till traditionell historieskrivning.20  

 

Inom historieskrivningen är de flesta skeenden perspektivsbundna, varav denna uppsats är ett 

sådant verk. Inom diskursanalysen, mer bestämt blir det en kritisk diskursanalys, så som den 

                                                 
17

 Åmark 2011, 212. 
18

 Åmark 2011, 215 
19

  Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, 1:a uppl., Liber, Malmö, 2007, 8-9. 
20

 Börjesson, Palmblad, 2007, 19. 
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är definieras och används av Norman Fairclough: Kan eller bör man inrikta sig på att se 

historia som ett urval av tänkbara berättelser, istället för att fastslå vad som egentligen hände 

här och då. Diskurs går att se som samtal eller text, samt andra medier, i detta fall handlar det 

om en vis text, den som publiceras i de tidningar som analyseras. När man studerar urvalet av 

berättelser finner man att de är framställda ur ett visst perspektiv och position.21 Vilket gör 

samtidsinriktningen central för diskursanalysen, vilket ger möjligheter att visa hur historia 

används och presenteras, dessutom vilken typ av berättelse eller medium som tycks gångbar. 

Att fokusera på vad som är verkligt och sant vid en viss tid och viss plats.22 När en 

diskursanalys utförs på texter undersöks innebörd och form. Som tidigare konstaterat 

angående nyheter antar vi ofta att, om kanske aningen naivt att det som rapporteras speglar 

verkligheten.  

 

Dessutom är Fairclough modell mer textbaserad än andra liknande modeller, vilket är en 

social praktik som både konstituerar den sociala världen som också konstitueras av andra 

sociala praktiker. Vilket innebär att den både är skapad och påverkad, samtidigt som den 

skapar och påverkar, i förhållande till andra sociala dimensioner. Den bidrar till, formar och 

omformar sociala strukturer och speglar dessa, vilket innebär att den är dialektisk.23 

Dessutom innehåller den kritiska diskursanalysen begreppet transitivitet, att man ser hur 

händelser och processer förbinds, eller inte förbinds, med subjekt och objekt. 

Ett exempel på transitivitet ges av Fairclough. I en text kan det exempelvis stå: ”Livet blir 

svårare”, här antyds det att något gör livet svårare utan att ange varför, en så kallad agent. 

Samma text kan istället presenteras som: ”Profitörerna gör livet svårare”. I det senare 

exemplet finns en agent som då gör livet svårare.24 I stor grad går förmodligen det att finna 

även detta i rapporteringen kring det aktuella ämnet, vilket kan är av intresse för både den 

kvalitativa undersökningen och den komparativa, att se om eller hur tidningarna härleder 

rapporteringen, då undersökningen studerar vad som rapporteras, och om hur rapporteringen 

skiljer sig. 

 

 Därefter kan man även tala om modalitet - talaren eller författarens grad av sanning eller 

instämmande. Fairclough menar att massmedia ofta lägger fram sin tolkning av en händelse 

som de vore fakta. Användningen av en så kallad kategorisk modalitet främjar och speglar 

mediernas auktoritet.25  

 

                                                 
21

 Fairclough, Norman, Media discourse, Edward Arnold, London, 1995, 103-104. 
22

 Fairclough, 1995, 104. 
23

Jørgensen, Marianne, Phillips, 2000, 68. 
24 Fairclough, 1995, 104-105. 
25

 Jørgensen, Marianne, Phillips, 2000, 87-88. 
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Detta är synnerligen intressant för den aktuella studien, att undersöka vad och hur tidningarna 

skriver om en viss händelse, vid en viss tidpunkt.  För undersökningen är det inte aktuellt 

eller av vikt att undersöka om eller hur hög sanningsgraden är i rapporteringen, utan vad och 

hur man rapporterar kring Molotov-Ribbentrop-Pakten, och krigsutbrottet, vilket medför et 

antagande om att rapporteringen är sant vid den tidpunkten som innebär att både transitivitet 

och modaliteten görs applicerbara för uppsatsens syfte.  

 

1.5 Avgränsningar 

 

Det sker huvudsakligen två avgränsningar i uppsatsen, den första berör materialet. Materialet 

kommer att bestå utav två svenska dagstidningar, avgränsning gällande just två är för att 

möjliggöra en komparativ undersökning, att använda fler tidningar hade försvårat detta arbete 

med tanke på arbetets omfång, då det är var dag som kommer att analyseras. Den andra 

avgränsningen berör också detta antal dagar som kommer att analyseras. Vilket är kopplat till 

frågeställningen att undersöka hur Molotov-Ribbentrop-pakten och krigsutbrottet såg ut i de 

två dagstidningar som valts för uppsatsen. Här sker också avgränsningen i beaktning på 

uppsatsens omfång. Att utöka studien till fler tidningar eller dagar hade skett på bekostnad av 

något annat.  

 

1. 6 Metod och material 

 

Uppsatsens empiri kommer att framställas genom en främst kvalitativ metod, där alla 

relevanta rubriker och artiklar kommer att studeras och analyseras för att sedan sammanfattas 

och presenteras i undersökningsdelen. Urvalet av rubriker och artiklar kopplas till just 

Molotov-Ribbentrop-pakten och krigsutbrottet där varje dags upplaga av tidning kommer att 

studeras för den valda perioden, som sträcker sig från 23 augusti till 8 september 1939. 

Metoden och metodanvändning fastslogs genom att använda Historiska undersökningar av 

Anders Florén och Henrik Ågren.  

 

Som tidigare konstaterat kommer en kvalitativ metod att användas för att studera var dags 

upplaga av tidningarna, och rubriker och artiklar studeras noggrant för att finna vad de olika 

tidningarna rapporterar om pakten och krigsutbrottet. För att sedan jämföra de båda 

tidningarna kommer det även att finnas inslag av en komparativ metod, denna brukas för att 

se om tidningarna emellan rapporterar några väsentliga eller mindre skillnader i sin 

framställning av pakten och krigsutbrottet. 

 

Uppsatsens källmaterial består utav äldre tidningar från augusti till september 1939. Efter 

detta har sedan olika nummer av tidningarna valts ut för att studera de händelser som studien 
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består av. Tidningarna som valts för studien är två svenska dagstidningar där de båda 

utkommer sju dagar i veckan, den första och vid 40-talet början Sveriges största 

morgontidning är Dagens Nyheter.26  Den andra tidningen som studerats är Nya Wermlands-

Tidningen som under 40-talet som stod för drygt hälften av de 53 100 upplagor som utgavs i 

Värmland och Karlstad.27  valet av tidningarna motiveras bland annat med att de båda 

utkommer sju dagar i veckan samt storleken på de båda, dels den största i Stockholm och 

Sverige samt, den som är störst i värmlandsområdet, sett till antalet upplagor. Urvalet är även 

intressant ur en geografisk skillnad, för att se vilken typ av nyheter som förmedlas. De 

upplagor som studerats är inte originaltidningarna utan är mikrofilm och digitaliserade kopior 

av originaltidningarna. För att jämföra dåtidens upplagor med dess moderna uppföljare skiljer 

de sig i utförande. Den stora innehållsmässiga skillnaden är mängden och formen av annonser 

som förekommer. Det är framför allt mycket platsannonser, ofta innehåller de båda 

tidningarna 3-4 sidor sammanlagt som bara är annonser där man söker eller säljer allt möjligt, 

från tjänster, varor och bostäder. Även om det även förekommer reklam och liknande även i 

moderna tidningar skiljer sig dessa avsevärt. Framför att när det gäller jobbannonserna är 

dessa från ett modernt perspektiv aningen märkliga, ett tecken på sin tid och omgivning där 

man bland annat söker springpojkar, kokerskor, hushållerskor.  

  

Utöver detta finns det ytterligare något avviker när det gäller Nya Wermlands-Tidningen.  

Deras förstasida, alltså sidan där de flesta andra tidningar har en stor rubrik med någon 

händelse eller liknande. Denna saknas i tidningen och består istället av en rad större annonser, 

dödsannonser, vigslar och liknande dessa återkommer även senare i tidningen men då i 

betydligt mindre annonser. Vilket innebär att själva nyheterna först får utrymme på andra 

sidan. Angående själva behandlingen av materialet kommer främst nyheter om just själva 

skeendet att analyseras och behandlas, men då det förekommer händelser som svar eller 

reaktioner på händelsen också att uppmärksammas då dessa påverkar händelsens 

rapportering. 

 

1.7 Källkritik 

 

En utav de viktigare källkritiska aspekterna som framstår när man undersöker media av något 

slag är att den ger en bild, en utav många möjliga. Detta medför att även om det är en 

etablerad och välkänd publikation skall den fortfarande granskas kritiskt. En tidning är 

dessutom ett företag, ett företag som helst ska löna sig. I boken Nyheter - att läsa tidningstext 

av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten Thurén lyfts många utav dessa aspekter fram, 

man beskriver även tidningen som en sorts nyhetsfabrik som skall producera många nyheter 

                                                 
26

 S. Hadenius. Dagens Nyheters historia tidningen och makten 1864-2000. Bokförlaget DN 2002. Sida 219. 
27

  Lundström. et al, 302. 
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med begränsad tid och resurser. I en sådan nyhetsrapportering finns det risker och utrymme 

för felaktigheter.28 Detta har särskild betydelse i fallet andra världskriget och dess utveckling, 

ofta sker saker fort och för en tidning som sällan har korrespondenter eller medarbetare får 

man ofta förlita sig på andra medier eller andrahands uppgifter. Det är även viktigt att 

poängtera ut att medierna under andra världskriget hade till uppgift från regeringen att hålla 

Sverige utanför kriget och att vara neutral i sin rapportering.  

 

En svaghet gällande tidningar som primärkällor är att publiceringen kan sätta en gräns för 

källornas värde. Tidningar innehåller bara vad som anses lämpligt för offentlig konsumtion. 

Vad regeringar och myndigheter är beredda att avslöja, vad journalister lyckats lista ut, vad 

redaktörer och vad riksdagsledamöter tror att läsarna och respektive väljarna värdesätter.29 

 

Tidningar har också ett trefalt värde enligt John Tosh, professor i historia vid University of 

North London författare av Historisk teori och metod, varav en utav dessa är särskilt 

intressanta för denna studie. Denna styrka består av att de rapporterar händelsernas förlopp, 

dag för dag. Trots de arkiv som myndigheter och andra organ fyller och sammanställer. Detta 

i samband med att viktiga beslut kommuniceras vid andra medier än de traditionellt skriftliga, 

och den information journalister löpande samlar in, kan komma att bli den enda samtida 

framställning av vad som skett. En framställning av många bör dock tilläggas, även om 

många samtida presenterar liknande om inte identiska skildringar. 30  

 

Något som inte undersöks i den här studien kan också vara om tidningen har en viss politisk 

läggning och hur detta påverkar innehållet. I forskningsläget behandlas frågan bias och hur 

denna har förändrats genom krigets gång, i många fall var man i början mer tyskvänlig och 

efter att krigslyckan vänder för Tyskland börjar man också bli mera kritiskt, Det råder inte 

heller en brist på spekulation framför allt i fallet Molotov-Ribbentrop-pakten, där man inte är 

säker på vad som kommer att ske.  

 

Utöver detta existerar även problemet med avsaknaden av personal på plats, bristen på en 

person som direkt kan rapportera vad som sker vilket leder till att de båda tidningarna i 

många fall använder sig av TT eller andra nyhetsbyråer för att förmedla just sina nyheter. 

Vilket innebär att vissa ändelser har man ingen egen uppfattning av som händer utan då 

befinner sig helt beroende av andra medier och rapporteringar. I DNs fall anser man att detta 

                                                 
28

 Kristina Lundgren, Birgitta Ney, Torsten Thurén. Nyheter - att läsa tidningstext, Stockholm, Ordfront förlag 

1999, 8. 
29

 Tosh, John, Historisk teori och metod, 2., [rev.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2000, 62. 
30

 Tosh, 2000, 60-61. 
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begränsade och försvårade förmedlingen avsevärt och man deklarerade i november 1939, att 

man hoppades att läsaren var kritisk och kunde värdera enskilda korrespondenter.31  

 

Men tidningen skall inte granskas okritiskt, den ger en bild av världen, en av många 

möjliga. Det som står i tidningen idag kanske visar sig vara fel imorgon, nästa år eller 

om tio år. Detta är oundvikligt. Dagstidningsjournalisten berättar om det han eller hon 

vet om vad som har hänt samma dag eller dagen innan. Det blir en provisorisk version 

av verkligheten som eftervärlden får korrigera.32 

 

Detta citat från Nyheter - Att läsa tidningstext sammanfattar ett sunt förhållningssätt till att 

tolka och läsa nyheter, och sätter punkt för det första kapitlet.  
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2. Undersökning 
 

Undersökningen kommer att se ut på följande vis: Först kommer en bakgrund gällande 

Molotov-Ribbentrop-pakten och invasionen av Polen som den reflekteras i en modern 

historieskrivning.  Efter bakgrunden kommer händelseförloppet att presenteras som den såg 

ut i de båda tidningarna med hjälp av citat, rubriker och analys av just innehållet i 

tidningarna, där varje tidning behandlas separat. Därefter kommer det att föras en komparativ 

undersökning där de båda tidningarna kommer att analyseras för att hitta väsentliga skillnader 

i rapporteringen, om dessa existerar.    

 

2.1 Bakgrund 

 

I detta kapitel ges en kortare bakgrund till den konflikt som undersöks i denna del av 

uppsatsen, målet är att ge en sammanfattning av läget i Europa och vad som leder till, 

Molotov-Ribbentrop-pakten och invasionen av Polen. Samt ett stycke som beskriver den 

svenska pressens utgångsläge och begränsningar när det gäller nyhetsrapporteringen under 

världskriget.  

 

Man brukar i vardagliga sammanhang säga att andra världskriget bröt ut den första september 

1939 när Nazityskland invaderade Polen. Även om detta signalerar starten av andra 

världskriget i just Europa och krigsförklaringarna mellan de stora Europeiska nationerna har 

det pågått en konflikter i både Europa och Asien under en längre tid. Från att Hitler kommer 

till makten i januari 1933 kommer Europa och världen genomgå en rad förändringar som 

sedan leder till utbrottet av andra världskriget. Det är dock viktigt att ha i åtanke att även om 

kriget började just den första september, har en rad olika händelser lett fram till att kriget 

bryter ut just då. Under den senare hälften av trettiotalet driver Nazityskland en stark 

expansionistisk agenda som tar sin början med militariseringen av Rhenlandet i mars 1936, 

interventionen i inbördeskriget i Spanien november 1936, införlivandet av Österrike i mars 

1938, och Münchenöverenskommelsen tidigare samma år där man lät Tyskland ockupera 

stora delar av Tjeckoslovakien, något som man från brittisk och franskt håll tyckte var ett 

billigt pris för att behålla världsfreden. När man från franskt och brittiskt håll tvekar tar Hitler 

sig ytterligare friheter vilket leder till att större delen av Tjeckoslovakien våren 1939 befinner 

sig under tysk kontroll. Som senare leder till Molotov-Ribbentrop-pakten i augusti 1939.33 

                                                 
33

 Beevor Antony, Andra Världskriget, Historisk Media 2012. Sida 11-33. 
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2.2 Pressen på pressen 

 

Den svenska pressen har sedan 1812 och lagstiftning av tryckfrihetsförordningen erhållit 

relativt fria tyglar när det gäller nyhetsrapportering och innehåll oavsett om man är en 

återhållsam tidning eller befann sig i utkanten av det politiska spektrumet. Under andra 

världskriget förändras den svenska pressen och från statligt håll inför man vissa restriktioner 

mot pressen, och i vissa tidningars fall beslagtar man vissa utgåvor, det gäller dock främst 

tidningar som befinner sig i utkanten i det politiska spektrumet. Anledningarna till de 

förändringarna som införs är att man vill bevara neutraliteten och hålla Sverige utanför kriget. 

När det gäller konkreta exempel på åtgärder som infördes beskrivs det som: “Det rörde sig 

om ett lappverk av åtgärder av varierande slag vidtagna vid olika tillfällen, snarare än om 

någon konsekvent och sammanhängande informationspolitik.”.34 

 

Angående vad som borde eller inte borde publiceras använde man sig av de “små grå lappar” 

som innehöll allehanda information som skickades ut till de flesta tidningar från Statens 

Informationsstyrelse, som ansvarade för kontakten mellan samlingsregeringen och 

massmedia.35 

 

För att undersöka hur Nya-Wermlands-Tidningen och Dagens Nyheter porträtterar dessa 

händelser har var dags rubriker och artiklar som berör Molotov-Ribbentrop-pakten och den 

inledande invasionen av Polen analyserats och bearbetats. Perioden som undersökningen 

fokuserar på är mellan 23 augusti och den 8 september 1939. 

 

2.3 Molotov-Ribbentrop-Pakten och Krigsutbrottet 

 

Molotov-Ribbentrop-pakten var en icke-aggressionspakt som undertecknades av Tyskland 

och Sovjetunionen den 23 augusti 1939, namnet kommer från de båda ländernas 

utrikesministrar, Vjatjeslav Molotov och Joachim Von Ribbentrop, därav namnet på pakten. 

Även om pakten först undertecknades den 23 augusti drog Ribbentrop upp en preliminär plan 

på hur ett Tysk-Sovjetiskt samarbete skulle kunna se ut i början på samma månad, där han 

beskrev samarbetet med orden: “Från Östersjön till Svarta havet finns inga problem som vi 

inte kan lösa mellan oss”, och vidarebefordrade detta till Moskva som var aningen försiktiga 

till förslaget. Anledningar till detta var Tysklands kopplingar till Japan, som Sovjetunionen 

tidigare befunnit sig i konflikt med, samt att man stödde det kommunistiska Kina som var i 
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 Lundström et al, 2001, 268. 
35

 Holmberg, Rydén, Oscarsson, 1983, 143-144. 



 

 

15 

 

krig med sedan sommaren 1937. I det ursprungliga förslaget dolde man inte heller sina 

avsikter med Polen och föreslog att man skulle dela på landet. Man antydde också från 

Sovjetisk håll att de baltiska länderna skulle ingå i den sovjetiska intressesfären.36 

 

För Hitlers del var pakten av intresse då det möjliggjorde ett krig mot Polen, Frankrike och 

Storbritannien utan egna allierade, då stålpakten med tämligen meningslös, då Italiens 

Mussolini tidigare sagt att landet skulle vara redo för krig först 1943. Stalin hade redan efter 

Münchenöverenskommelsen övervägt en sorts allians eller pakt med Hitler, såg nu enbart 

flera positiva aspekter med en sådan. Intresset för Stalin var för övrigt att vid en sannolik 

invasion från väst skulle kunna erövra Baltikum och Bessarabien samt östra delarna av Polen. 

Samt med vetskapen om att Hitlers nästa mål efter Polen var Frankrike och Storbritannien, 

vilket skulle leda till krig mellan “kapitaliststaterna” i väst, vilket skulle ge Stalin tid att 

bygga upp Röda armén, som var försvagad och demoraliserad efter de utrensningar som den 

sovjetiska regimen genomfört.37 Detta är alltså något som de båda ledarna överväger innan 

man börjar med förhandlingarna av pakten, den 14 augusti föreslår Ribbentrop att han borde 

besöka Moskva, och bollen var nu i rullning. Klockan 11:30 den 21 augusti tillkännagav det 

tyska ministeriet att man höll på och förhandlade om en tysk-sovjetisk icke-aggressionspakt. 

Samtidigt intensifierade Nazityskland sitt propagandakrig mot Polen, man ville att polackerna 

skulle få skulden för det krig som man förberedde från den tyska sidan. Man anspelade på 

Versaillesfreden, och tidigare tyskt territorium borde återförenas med Tyskland igen, samt att 

många tyskar boende i Polen blev utsatta för trakasserade och förföljda, för att få det tyska 

folket på sin sida. Påståenden som i efterhand visade sig vara grovt överskattade.38 

Reaktionerna på pakten var oerhört varierande, när det tyska folket nåddes av nyheterna 

trodde man att det skulle innebära fred. Även britterna och fransmännen blev skakade av 

nyheterna, i synnerhet fransmännen som tidigare sett Ryssland som en historiskt allierad mot 

Tyskland.39 

 

Den 23 augusti flyger Ribbentrop till Moskva för att inleda förhandlingarna, som gick oväntat 

smidigt och i hemlighet delade man upp Centraleuropa mellan sig. Samma dag flög den 

brittiske diplomaten Henderson till Tyskland med ett brev från den brittiske premiärministern 

Chamberlain i ett sista försök att undvika krig. Även om både Chamberlain och Henderson 

var eftergiftspolitiker anade man nu oråd och misstänkte att detta inte skulle gå att lösa med 

en ny “Münchenöverenskommelse”. Samma natt utfärdade Hitler order om att armén skulle 

börja förbereda sig för invasionen av Polen, som ursprungligen skulle ske den 27 augusti. 

Några få dagar efter den tysk-sovjetiska pakten, utlovade man brittisk och fransk hjälp till 
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Polen i händelse av krig, något som får Hitler att skjuta upp Invasionen av Polen, som nu var 

satt till den första september40 

 

Samtidigt som de tyska krigsförberedelserna pågick, låtsades man från tyskt håll sig vara 

villig till förhandling, dock gjorde man sig oanträffbara. När brittiska och polska diplomater 

fick kontakt med det utrikesdepartementet svarade man undvikande och presenterade inga 

krav som skulle kunna avvärja konflikten. Samtidigt utlöste man en tidsfrist och meddelade 

att Polen hade fram till midnatt den 30 augusti på sig att gå med på de omformulerade 

villkoren. Följande dag utfärdades ordern om att operation Weiss - Invasionen av Polen 

skulle genomföras, som hade förberetts under de fem senaste månaderna. På småtimmarna 

den första september, stod 1,5 miljoner tyska trupper redo vid den polska gränsen. 4:45 

avlossades de första granaterna från slagskeppet Scleswig-Holstein mot den polska fästningen 

vid Westerplatte. I Danzig41 skyndade sig polska frivilliga för att skydda centrala 

postkontoret men övermannades snart av tyska soldater. Snart det dök nazistfanor upp på 

många offentliga byggnader i staden och många utav stadens framstående invånare som inte 

var etniska tyskar greps och skickades snart till det närbelägna koncentrationslägret som var 

under konstruktion.42 I kontrast till de tyska trupper som stod redo vid gränsen var de polska 

trupperna inte helt grupperade eller redo då de franska och brittiska regimerna varnat att en 

full mobilisering skulle kunna provocera Hitler, och gett Nazityskland ursäkt att attackera. 

Vilket ledde till att Polen inte gett order om full mobilisering bara några dagar innan 

invasionen, den 28 augusti. Detta ledde till kaos och förvirring och vid den tyska invasionen 

var bara en tredjedel av de polska fronttrupperna vid sina posteringar. Polackernas enda hopp 

var nu att hålla ut tills fransmännen kunde påbörja sin utlovade offensiv västerifrån. Efter två 

dagars intensiva strider var den polska korridoren helt under tysk kontroll, 09:00 samma dag 

den 3 september överlämnades ett brittiskt ultimatum till Berlin med en tidsfrist på två 

timmar. När klockan sedan slog 11:00 hade Berlin ännu inte svarat på ultimatumet och de två 

länderna befann sig i krig, klockan 17:00 löpte även det franska ultimatumet ut, senare 

samma dag förklarade även Australien, Nya Zeeland och det brittiskt kontrollerade Indien 

krig.43 

 

Även om den Brittiska och franska krigsförklaringarna ökade moralen bland de Polska 

styrkorna vände det fortfarande inte krigslyckan för polackerna. Även om de polska 

trupperna kämpade tappert var man hopplöst utmanövrerad och dåligt utrustad, ofta saknade 

                                                 
40

 Beevor (2012), 32. 
41

 Den fria staden Danzig, var en självstyrande stadsstat som befann sig i den polska korridoren men som 
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stor tysk befolkning. Stadsstaten administrerades av Nationernas Förbund: 
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man radiosändare vilket ledde till osynkroniserade anfall och reträtter, man utkämpar ett krig 

som inte går att vinna. Den 15 september omringar tyska arméer Warszawa, den 17 

september anfaller sovjetisk trupper österifrån, med ursäkten att polska provokationer tvingat 

Sovjet att korsa gränsen för att skydda etniska ryssar och ukrainare.44 Den första oktober 

tvingas Warszawa att kapitulera och enbart några dagar efter är kriget i princip vunnet av 

Tyskland, även om det fortfarande fanns fickor av isolerat motstånd, var nederlaget för de 

polska styrkorna brutalt med över 70 000 stupade, 133 000 skadade och över 700 000 

tillfångatagna.45 

 

2.4 Nya Wermlands-Tidningens rapportering av Molotov-Ribbentrop-

pakten och krigsutbrottet 

 

Nya Wermlands-Tidningen har som tidigare beskrivit inte en traditionell förstasida där de 

största nyheterna rapporteras, istället är denna sida fylld med annonser och reklam. De stora 

rubrikerna presenteras på andra sidan. Uppsatsen kommer genomgående citera och analysera 

rubriker och artiklar, i en kronologisk ordning med start onsdagen den 23 augusti 1939 fram 

till den fredagen den åttonde september samma år. Nya Wermlands-Tidningen kommer 

framöver att förkortas och benämnas som NWT. 

 

Undersökningen kan vara något omfattande och det kan därför vara bra att hålla ett antal 

datum i åtanke under och efter läsningen: 23 augusti undertecknas Molotov-Ribbentrop-

pakten mellan Sovjetunionen och Tyskland. 25 augusti kallar Hitler Storbritanniens 

ambassadör Neville Henderson till möte för att diskutera den polska frågan. Henderson 

återvänder till Storbritannien dagen efter, för att återge Hitlers information till den brittiska 

regeringen.  Första september invaderas Polen av Tyskland. Tredje september förklarar 

Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. 

 

23 augusti 1939 

 

På morgonen den 23 augusti kunde NWTs prenumeranter läsa rubriken “Engelska 

parlamentet inkallat till extra ordinarie session. ”Med underrubrikerna 

“Nonaggressionspakten Tyskland-Sovjet slog ned som en bomb” och “Europeiska situationen 

är allvarlig och mera förvirrad.”46 Det var alltså här man valde att tolka och presentera 

nyheterna om Molotov-Ribbentrop-pakten, det är dock viktigt att nämna att detta inte är 

NWTs egna nyheter men den franska nyhetsbyrån Havas som sedan nått NWT via TT. Efter 
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rubrikerna möter man först av en kort notis som ger ytterligare information om att det 

engelska parlamentet inkallas för extra session på torsdagen, dagen efter nyheterna 

publiceras. Utöver rubrikerna och notisen förekommer det dessutom tre nyheter som berör 

pakten. Av dessa är två från Moskva, via TT där man bekräftar att man befinner sig i 

förhandling med Berlin om en nonaggressionspakt, samt en notis om att “Moskva tröttnat på 

de senfärdiga engelsmännen”47. Denna notis från tyska DNB48 meddelar at man i Moskva är 

nöjda med de framsteg man nått med Tyskland, till skillnad från de samtal som förs med 

Storbritannien och Frankrike. Den sista och slutgiltiga nyheten om pakten i den aktuella 

utgåvan av tidningen är en sammanfattning och reflektion som en del av tidningens egna 

tankar om nyheterna och vad detta kommer att innebära. 

 

Det konkreta i den uppkomna situationen genom berlinmeddelandet som på tisdagen 

bekräftades av Moskva är engelska regeringens beslut att till på torsdag inkalla 

engelska parlamentet. Detta visar att man åtminstone där har ögonen, att situationen 

är synnerligen allvarlig.[...] Krig eller inte krig? Den frågan väntar man skall besvaras 

inom de närmaste dagarna.49 

 

 

Detta citat avslutar nyhetsrapporteringen 23 augusti 1939, och även om man faktiskt inte vet 

med säkerhet vad pakten kommer att innebära för världen och Europa är man tämligen säker 

på att det kommer att leda till osäkerhet och instabilitet. 

 

24 augusti 1939 

 

“Henderson flög till Hitler med budskap” löd rubriken 24 augusti följt av “Från Chamberlain 

att England fullgör sina förpliktelser mot Polen.” Med sina förpliktelser mot Polen avsåg man 

de löften om militär hjälp vid krig eller aggression från Tyskland, något som man även 

utlovat tidigare från franskt håll.50 Det tyska svaret på det brittiska budet löd enligt NWT: 

“Detta föranleder icke Tyskland att avstå från nationella, livsviktiga intressen.” Dessa 

rubriker är de som absolut tilldelas mest utrymme på förstasidan för att sedan följas upp med 

ett antal notiser och en längre artikel senare i tidningen. Bland de notiser som berör pakten 

består två stycken i princip av att von Ribbentrop avreser till Moskva för att påbörja 

förhandlingarna, och en uppföljande som berättar att von Ribbentrop mottogs på 

onsdagsmorgonen med hakkors på flygfältet i Moskva.51 Jämsides med dessa nyheter om 
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pakten har man också ett referat angående ett meddelande från Berlin till utländsk press (TT) 

där man skriver: ”Gynnsam verkan för Nordens och Balticums säkerhet.”, sammanfattat 

menar man från tyskt håll att trots brittisk och fransk propaganda kommer den tysk-sovjetiska 

pakten inte att innebära något hot mot varken de nordiska eller baltiska länderna, utan att 

tvärtom kommer pakten vara gynnsam för dessa länder, genom att erbjuda säkerhet och 

skydd för dessa staters självständighet och integritet. 52 

 

Senare i tidningen har man via TT från DNB, cirka en sida som beskriver de olika artiklarna 

som ingår i avtalet, kort sammanfattat handlar det om hur länderna icke skall angripa 

varandra och vid konflikt med en tredje part skall ingen av länderna understödja denna tredje 

part.53 På samma sida förekommer det även tre korta notiser som beskriver hur ett tyskt 

passagerarplan blev beskjutet av polskt luftvärn, där man från tyskt håll påpekar att planet 

icke var över polskt territorium, och från polskt håll förnekar händelsen och istället säger att 

det var ett tyskt bombplan som man sedan avfyrade varningsskott mot, varpå det sedan 

avlägsnade sig från polskt territorium. 54 

 

Likt onsdagens utgåva har man även i denna utgåva en kortare text där tidningen själva 

sammanfattar läget i Europa: “Det stundar tydligen händelserika dagar. Till en början får man 

väl avvakta utgången av överläggningarna i Moskva. Ty innan dess klarnar icke läget.”55 En 

mycket bra beskrivning av det politiska läget i Europa, och att man då faktiskt bara kunde 

spekulera om den kommande tiden. 

 

25 augusti 1939 

 

“Europa gör sig klart för krig” och “Alarmerande underrättelser från Europas huvudstäder” 

mötte tidningsläsarna på fredagsmorgonen den 25 augusti 1939. Från United Press till NWT 

har man mottagit information om att i de Europeiska huvudstäderna, förekommer omfattande 

mobilisering. I Storbritannien har man enligt United Press, påbörjat planer att försätta hela 

försvarsstyrkan i alarmberedskap, samt att man mobiliserat delar av flottan för eskort. Man 

rapporterar också att brittiska ångare som ankommit till Sverige haft eskort av brittiska 

krigsfartyg. I Frankrike pågår det också rapporter om mobilisering, att reserver i gränstrakter 

till Tyskland och Italien har mobiliserats, samt att hela krigsstyrkan göras klar att när som 

helst sättas in.56 Från Warszawa kommer liknande nyheter om mobilisering och förberedelser 
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till krig. “Stämningen är alltså hotfullt dyster [...] skall någon ljusning komma till stånd för en 

fredlig lösning eller skall det ohyggliga kriget släppas lös?”57 

Samtidigt som länderna mobiliserar utser senaten i den fria staden Danzig, Albert Forster till 

statsöverhuvud. Forster som är själv är nazist och medlem i NSDAP anser nu att man kan 

inleda förhandlingar med Tyskland om att bli del av det tyska riket, vilket leder till kraftiga 

protester från Polen, då Nationernas Förbund beslutat att efter första världskriget skall staden 

varken tillhöra Polen eller Tyskland. Samtidigt uppmanade både Roosevelt och den 

dåvarande påven till samtal mellan de olika parterna.58 

 

26 augusti 1939 

 

“Konferens eller väpnad aktion”, “Hitler antyder möjligheterna av internationell konferens”. 

Från United Press till NWT, har man från Berlin i ett meddelande till utländska diplomater 

förklarat att landets tålamod snart är slut på grund av Polens handlingar. Man antyder också 

att Hitler har för avsikt att gå till aktion för att avsluta den polska konflikten, dock existerar 

fortfarande chanserna för internationell konferens som en lösning på problemet, denna 

information har förmedlats från franska diplomater till medierna. Samtidigt som man försöker 

nå en diplomatisk lösning lovar man från Sovjetisk håll “välvillig neutralitet vid polsk-tysk 

konflikt.”59  

 

“Engelska-polska avtalet undertecknat på fredagen.” Denna rubrik återfinnes senare i 

tidningen och beskriver de åtta artiklar som länderna undertecknat gällande frågan om “de 

omständigheter vilka parterna skola bispringa varandra.” Detta avtal var ersätter och ger en 

formell verkan åt de provisoriska handlingar som Storbritannien och Polen utarbetat tidigare 

under året.60 Utöver dessa nyheter ägnar man inte något större utrymme åt läget i Europa det 

existerar dock mindre notiser om att man från tyskt håll sett polska trupper beredda att 

marschera över den tyska gränsen, vilket dementeras från polskt håll. Ytterligare en notis 

beskriver hur “Utlänningar resa från Tyskland” och “Italien inkallar ytterligare två 

årsklasser”.61 

 

 

 

 

 

                                                 
57

 NWT 25 augusti 1939, 1. 
58

 NWT, 25 augusti 1939, 1-3. 
59

 NWT, 26 augusti 1939, 1, 2. 
60

 NWT, 26 augusti 1939, 8. 
61

 NWT, 26 augusti 1939, 8. 



 

 

21 

 

27 augusti 1939. 

 

Även om NWT utkommer sju dagar i veckan är söndagsupplagan i princip en annan tidning 

utan nyheter och liknande, istället finns det insändare, annonser, utdrag ur böcker och serier. 

Det förekommer inte material som berör konflikten. 

 

28 augusti 1939 

 

“Situationen synes åter förvärrad” med underrubriken “Dock intet avgörande förrän England 

i dag svarar Hitler.”. Måndagen den 28 augusti rapporterar man att läget till synes nu är 

betydligt förvärrat och att detta kan innebära att konflikten kan bryta ut när som helst, dock 

hoppas man att kunna förebygga kriget något då det pågår “Livlig diplomatisk verksamhet 

och krigsförberedelser”. Man förkunnar här att konflikten förmodligen är oundviklig även om 

franska och brittiska diplomater arbetar frenetiskt för att lösa konflikten utan blodspillan. 

Från brittiskt håll har man fortfarande hopp om fred och skickar utrikesminister Henderson 

till Berlin för överläggning och för att återvända med ett svar på Hitlers förslag om hur 

konflikten skall undvikas. Bland annat i detta förslag skall landområdet mellan Tyskland, 

Danzig och Ostpreussen skall tillföras Tyskland, något som man vägrar från Polskt håll där 

man avser att bevara sina nuvarande gränser.62 Dessutom har man även från United Press 

rapporter om att man från brittiskt håll stått i nära kontakt med representanter från USA, för 

att erhålla täta upplysningar om president Roosevelts ståndpunktstagande till den brittiska 

regimens svar till Hitler.63 Utöver detta fortsätter man att rapportera om mobiliseringen som 

pågår i Tyskland, Polen, Frankrike och Storbritannien. Det är för övrigt nu man för första 

gången rapporterar om konflikten i Asien mellan Japan och Kina trots att den började långt 

innan, med anledning att Kina med stöd av Sovjet inleder en offensiv mot japanska trupper i 

”Mandsjuko”64 Från Frankrike rapporterar man även att “Hitler avvisade förslag av 

Daladier”, i detta nyhetsreferat rapporterar man att Hitler avvisat franska förslag som medling 

och han beklagade att tyskt och franskt blod kanske skulle behövas spillas för att reglera den 

nuvarande situationen med Polen.65 

 

29 augusti 1939 

 

“Hitler hänvisas till Varsjava”, “för att söka ernå en fredlig överenskommelse.” samt “Lyckas 

detta vill England vara med att lösa andra tyska krav” var de rubriker som prydde NWT den 

29 augusti 1939. Fokus för denna nyhetsrapportering ligger på Storbritanniens svar på Hitlers 
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not, som det engelska kabinettet jobbat med de senaste dagarna. Svaret i fråga skall lämnas 

över samma kväll som tidningens publiceringsdatum, svaret innehåller ej några antydningar 

om en fredlig lösning på Polens bekostnad, men uppmanar Hitler, att söka en fredlig 

överenskommelse med Warszawa. Samtidigt som man uppmanar om en fredlig lösning 

understryker man samtidigt Englands otvetydiga beslut att lojalt uppfylla alla sina 

förpliktelser mot Polen. Planerna på ett vapenstillestånd på ett antal månader misstänker man 

att Hitler kommer avfärda. Istället hoppas man att Hitler är beredd att påbörja förhandlingar 

under en lugnare atmosfär, om detta lyckas är Storbritannien redo att föra samtal om 

nedrustning, kolonier och ekonomi.66 Liknande nyheter som berör det utrikespolitiska läget i 

Europa rör bland annat att den Engelska diplomaten Henderson mött med Hitler på 

måndagskvällen där han skall ha lämnat över ett skriftligt meddelande från Chamberlain. 

Utöver detta rapporterar man om att engelska parlamentet har extra sammanträden samt att i 

Berlin väntar invånarna lugnt och tyst och undrar vad som kommer att ske.67 

 

30 augusti 1939 

 

“Avgörandet ännu ej träffat, “Europa klänger sig ännu fast vid hoppet om fred” nyheterna 

denna dag fortsätter att rapportera om läget mellan Tyskland, Polen och Storbritannien där 

intet mycket har tillkommit och man fortsätter att skriva om hur England är beslutsamma om 

att följa sin linje angående bistånd till Polen vid ett tysk angrepp.68 Utöver detta är det i 

jämförelse med tidigare dagarnas rapportering relativt lite nyheter av betydelse men bland 

annat skriver man om hur Hitlers svar till Henderson som pressen ännu inte tagit del av lär 

vara detaljerat, detta i samband med hur länderna mobiliserar ytterligare soldater och hur 

krigsförberedelserna fortsätter, sammanfattar utrikesnyheterna 30 augusti 1939. 69 

 

31 augusti 1939 

 

“Situationen alltjämt lika osäker”, “Även om ordet avspänning nämnes allt oftare” läses i 

tidningen den 31 augusti, till skillnad från gårdagen har man nu aningen mer att förmedla. 

Bland annat har man från pålitligt håll,70 tagit del av Hitlers budskap till Storbritannien, han 

inleder med att bekräfta vänskapen mellan de två länderna för att sedan upprepa sina krav 

angående införlivandet av Danzig och korridoren. Dessutom är man villig att ta emot 

“Storbritanniens goda tjänster vid förhandling med Polen, samt hyser han en förhoppning om 

att Polen skickar fullmäktig förhandlare till Berlin för att förhandla med Tyskland angående 
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dess betingelser.71 Från Warszawa rapporterar man att Polen nu minerat delar av östersjön 

och varnar fartyg för att närma sig Danzig och Gdynia. samt att alla polacker upp till 40 år 

äro inkallade under fanorna, alltså att man ökar mobiliseringen och förbereder reserver. 

Officiellt meddelas också att man från Storbritanniens håll att man har för avsikt att 

respektera den danska neutraliteten om den även görs det av Tyskland.72 

 

1 september 1939 

 

Den första september rapporterar man att “Polen avvisar tyska förslag” med underrubriken 

“Konstaterar man i Berlin och publicerar noterna.” Tydligen har man nu från polskt håll 

avvisat de tyska kraven som bland annat var: “Danzigs återvändande, förbindelsezon riket - 

Ostpreussen och folkomröstning”. Dessa krav skall man ha begärt svar på via polsk 

förhandlare i Berlin senast vid midnatt den 30 augusti föregående månad, då Polen uteblivit 

väljer man nu från tyskt håll att publiceras sina krav mot Polen. En polsk ambassadör besökte 

dock utrikesministeriet i Berlin, denne saknade dock nödvändiga fullmakter, enligt det tyska 

ministeriet. Från tyska DNB rapporterar man även att radion i den tyska staden Gleiwitz 

besattes av polacker på torsdagen, man rapporterade att polackerna tog sig in och besatte 

radion ca klockan 20. Därefter ska man ha sänt en proklamation på polska och tyska där man 

kallade sig själva för “den polska frivillighetskåren”, man talade sedan om ett polsk Danzig 

och liknande, man hamnade sedan i strid med lokal polis, en polack skall tydligen ha dött 

under konfrontationen. Samma kväll ska upproriska polacker stödda av reguljära trupper trätt 

över den tyska gränsen och inlett strider med tysk säkerhetspersonal.73 

 

2 september 1939 

 

“Krigsutbrott på fredagsmorgonen”, “Tyska trupper rycka fram på tre fronter” och “Flera 

polska städer utsatta för luftbombardemang på fredagen”.74 Lördagen den andre september 

rapporter man om andra världskriget börjat, även om det just nu enbart är en konflikt mellan 

Tyskland och Polen. TT via den polska nyhetsbyrån PAT, rapporterade att de första 

angreppshandlingarna från tysk sida ägde rum natten till fredagen. Det tyska flyget gick till 

angrepp och fällde bomber mot den polska staden Puck vid den polska kusten nära Gdynia, 

med målet att förstöra aerodromen75 i området. Dessutom skriver man om flertalet 

bombningar av andra städer, dessa är dock bristfälliga och man uppger inga detaljer. Från 

tyska DNB rapporterar man att detta är ett motangrepp för att skydda tyska intressen, och att 
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fokus ligger på den polska korridoren. Som en reaktion rapporterar man också om ökad 

beredskap och att mobilisering pågår i Sverige, dessutom att urtima riksdagen76 kallas in för 

att besluta om åtgärder med anledning av det rådande läget.77 Det proklameras även en 

svensk neutralitetsförklaring. Från Storbritannien rapporteras det: “Så länge nazister regera i 

Tyskland får Europa ej fred”, “Vi äro beslutna att dess metoder skola upphöra, sade 

Chamberlain. Man rapporterar beslutsamhet, och att britterna går från ord till handling. 

 

Vi har icke försummat några medel för att göra det klart som kristall 

för tyska regeringen att om den insisterade på att använda våld voro vi 

beslutna utan att möta det med våld. Nu då alla vederbörande 

dokument publiceras skola vi stå inför historiens domstol, vetande att 

ansvaret för denna fruktansvärda katastrof ligger på en mans 

skuldror.78 

 

3 september 1939 

 

Då den tredje september är en söndag innebär detta att man ger ut sin söndagsupplaga som 

inte kretsar kring nyheter utan istället likt tidigare söndagsupplaga innehåller recept, utdrag ut 

böcker och liknande. 

 

4 september 1939 

 

“Krigsförklaringar på söndagen”, “England och Frankrike komma till polens hjälp.” På 

söndagen förklarade både Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Utöver 

rapporteringen om krigsförklaringarna mot Tyskland, kommer också neutralitetsförklaringar 

från Norden, Baltikum och Balkan. Sida vid sida med nyheterna om kriget dyker också 

rubriker som: “Blott normala kaffeinköp kunna göras”, alltså att man börjar med en sorts 

kafferansoneringen, det krävs ännu ej ransoneringskort men det går inte heller att handla mer 

än en viss mängd per person. Utöver detta har man inte mycket att rapportera om krigsläget i 

Polen utöver en kortare notis om en polsk motoffensiv i Ostpreussen.79 
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5 september 1939 

 

“Flygplan fäller bomber över Esbjerg”, “Stora materiella skador - människoliv spillda”.80 

Dessa rubriker angående vad som senare kommer visa sig bero på felnavigering av brittiska 

bombflygplan med mål i Tyskland.81 Vilket gav upphov till stora nyheter att kriget, om än av 

ett misstag nu nått Danmark. Den danska staden Esbjerg rapporterade träffas av två bomber 

klockan 17:57 på måndagen, bomber lär ha träffat ett bostadshus, rapporterar man från TT. 

Vid tidpunkten visste man ej vilken nationalitet flygplan var. I samma utgåva rapporterar man 

också om ett brittiskt bombangrepp mot Wilhelmshaven och Coxhaven. Det förekommer 

även rapportering om att kriget nu börjar på västfronten då franska stridskrafter nu genomgår 

full mobilisering. Man rapporterar även om nederlag för polska styrkor och hur tyska trupper 

brutit igenom polska befästningslinjen, samt hur tyska bombplan fortsätter att attackera både 

polska militära och civila mål.82 

 

6 september 1939 

 

“Polska korridorarmén söker sig förgäves bryta sig igenom.”, “De tyska arméerna ha på 3 

dagar avancerat 10 mil.”.83 Mer än detta har man inte att rapportera angående den pågående 

invasionen av Polen, även om rubrikerna är dedikerade till invasionen hamnar stort fokus på 

sänkandet av det brittiska passagerarfartyget Athenia. Vilket kom att bli det första brittiska 

skeppet att sänkas under andra världskriget. Rubriken löd “Torped mot ATHENIA på 700 á 

900 meters håll.” Man rapporterar sedan om hur en norsk ångare transporterat de överlevande 

från attacken till en hamn i Irland. Man har ännu inga uppgifter om hur många som omkom i 

attacken, man rapporter dock om att 438 överlevande från den norska ångaren anlöpt i Irland. 

Enligt Athenians kapten höll man på att servera passagerarna middag vid ca 19:30 när en 

explosion hördes, varpå man insåg vad som hänt och började utrymma fartyget.84 

 

7 september 1939 

 

“Tysklands västgräns evakueras”, “Kandonduell mellan Maginot- och Siegfriedslinjen.”85. 

Från Polen rapporterar man om att tyska armén nu intagit Krakow och att Polska trupper är 

på reträtt. Nu kommer även första rapporterna om strider mellan Tyska och Franska styrkor 
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som rubriken ovan antyder, samt att man börjat utrymma vissa städer nära franska gränsen, 

angående strider mellan tyska och franska styrkor rapporteras det om ett franskt anfall mot 

Saarbrücken som genomfördes med både stridsvagnar och flygplan.86 

 

8 september 1939 

 

Det avslutandet dygnet i undersökningen, fredagen den 8 september kunde man läsa 

rubrikerna: “Weichselbroarna sprängas i polska arméns rygg”, “Tyska truppförstärkningar till 

västfronten.”.87 På fredagsmorgonen rapporterade man om hur den tyska armén är fortsatt 

framgångsrik och i samband med de broar som man nu sprängt har man skurit av en stor del 

av den polska armén. Vilket leder till stora förluster och många tillfångatagna polska soldater, 

från DNB rapporterar man om ca 25 000 fångar och stora mängder krigsmateriel.88 Från 

samma källa rapporteras även att tyska trupper närmar sig Warszawa och att stadens fall är 

förestående I denna utgåva förekommer även sorts lägesrapport från Stockholm från 

krigsmakten angående Sveriges båda civila- och militära beredskap.89  

 

2.5 Dagens Nyheters rapportering av Molotov-Ribbentrop-pakten och 

krigsutbrottet 

 

Dagens Nyheter i jämförelse med NWT under den här tiden, har en betydligt mer traditionell 

framsida, där man presenterar dagens rubriker på förstasidan och inte senare som i fallet 

NWT. Undersökningen angående DN och den aktuella händelsen och perioden kommer detta 

att ske på samma sätt som i fallet NWT. Dagens Nyheter kommer framöver att förkortas och 

benämnas som DN. 

 

Undersökningen kan vara något omfattande och det kan därför vara bra att hålla ett antal 

datum i åtanke under och efter läsningen: 23 augusti undertecknas Molotov-Ribbentrop-

pakten mellan Sovjetunionen och Tyskland. 25 augusti kallar Hitler Storbritanniens 

ambassadör Neville Henderson till möte för att diskutera den polska frågan. Henderson 

återvänder till Storbritannien dagen efter, för att återge Hitlers information till den brittiska 

regeringen. Första september invaderas Polen av Tyskland. Tredje september förklarar 

Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. 

 

23 augusti 1939 
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“London redo till Krig” med underrubriken “Moskva förhandlar ännu med västmakterna”,90 

kunde man läsa onsdag morgon den 23 augusti 1939. Vad som faktiskt menas med dessa 

rubriker är följande: Den tyska utrikesministern flög till Moskva för att underteckna ett 

nonaggresionsavtal mellan Tyskland och Sovjetunionen. Utöver att rapportera att pakten 

kommer att undertecknas, behandlar även tidningarna andra länders, främst Storbritannien, 

reaktion på avtalet och vad det kan innebära för Europa. I fallet Storbritannien rapporterar 

man att parlamentet är inkallat för extra session, och att delar av det brittiska försvaret snabbt 

mobiliserar. Dock anser man från brittiskt håll, att de trångmål som finns mellan Tyskland 

och Polen, som kan berättiga vapenmakt, vilket skulle innebära ett europeiskt krig med alla 

dess tragiska konsekvenser. Det bör inte finnas några frågor som i Europa inte kan lösas på 

fredliga sätt, om blott förhållanden som inger förtroende kan återställas, vilket brittiska 

regeringen är beredd att medverka till att skapa. Från DNs korrespondent rapporterar man 

från Warszawa att “Polen avvaktar”, Taktiskt fint av Tyskland”, nyheten kom dock som en 

överraskning men att läget mellan Polen och Tyskland förblir oförändrat, då man i Polska 

politiska kretsar anser att Sovjets mål främst befinner sig i fjärran östern.91 

 

Utöver detta rapporterar man via T.T. att “Berlin lovordar ryska ärligheten”92. Vilket från 

tyskt håll innebära att man återvänder till de goda relationer som i århundraden karaktäriserat 

Tysklands och Rysslands historia. Från samma källa kan man även meddela att man från 

Tyskt håll återställa förkrigsgränserna i Polen, och därmed låta saken vara.93 

 

 

24 augusti 1939 

 

“Tysk-ryska pakten undertecknad vid nattlig Moskvakonferens”94 Man kan nu bekräfta 

gårdagens reportage om att Von Ribbentrop rest till Moskva för att underteckna den tysk-

ryska pakten. Privat till dagens nyheter, meddelar man om hur Von Ribbentrops mottaganden 

på Moskvas flygfält såg ut, hakkorsflaggor och sovjetiska officerare agera livvakt åt den 

tyska utrikesministern. Efter två överläggningar undertecknades avtalet av Ribbentrop, Stalin 

och Molotov i Kreml.95  
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Dessutom detta rapporterar man privat till dagens nyheter om att Paris kallar in fler reserver 

och at trupprörelser pågått hela natten, skälet anges vara den internationella situationen som 

nu uppstått, och att de flesta inkallade kommer att stationeras vid maginotlinjen. På sidor 

senare kan man också läsa följande rubriker: “Brittiska moskavadelegater till London”, 

“Militärförhandlingar avbrytas ej, men vila”.96 De brittiska och franska delegaterna som fram 

tills nu befunnit sig i Moskva för att förhandla med Sovjetunionen skickas nu hem för att 

avlägga rapport om de brittiska och sovjetiska förhandlingarna.97 Dagens nyheters 

korrespondent rapporterar från Berlin om att Polskt artilleri på onsdag besköt två tyska 

trafikflygplan, planen lyfte från Tempelhof med målet Danzig och att planet icke befann sig i 

polskt luftrum när de besköts. Från Polskt håll säger man att det rörde sig om bombplan och 

inte trafikflyg.98 

 

25 augusti 1939 

 

“Nattlig konferens i Berlin, Hitler-Göring-Ribbentrop”, följt av “Parlamentet tog 

fullmaktslagen.” och “England står inför krigshot.”.99 Första rubriken handlar om hur just den 

nyss hemkomne Ribbentrop i möte med Hitler och Göring avlägger rapport från vistelsen i 

Moskva och den nu undertecknade pakten. Varpå följande rubriker berör Storbritannien, 

dessa handlar om att de förpliktelser man antagit sig Polen skall kunna infrias i händelse av 

krig behöver man anhålla om fler försvarsåtgärder, som kräver parlamentets godkännande, 

något som den brittiske premiärministern argumenterade för i den debatt gällande de extra 

åtgärderna. Dessutom meddelar DNs Londonkorrespondent att det under hela dagen rått en 

febril stämning och varit fullt av människor i Whitehall, och när Big Ben meddelade att 

klockan var 14 tätnade skarorna kring Westminister för att ta del av de brittiska debatterna 

och talen.100 Utöver ovanstående har DN även tagit del av den “Tysk-ryska pakten” som 

enligt uppgift skall gälla i tio år, och berör sju artiklar. Som bland annat säger att de båda 

länderna avhålla sig från våldsakt, varje aggressiv handling och angrepp mot varandra såväl 

enskilt som tillsammans med andra makter. 101 

 

26 augusti 1939 

 

Lördagen 26 augusti bestod DNs rubriker av följande; “Tannenberg festligheterna inställda” 

orsaken till detta är “Henderson hos Hitler flyger till London”, med underrubriken 
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“Hitlerproklamation väntas i dag”.102 Dessa rubriker talar ganska tydligt för sig själva men 

syftar på att Hitler på fredagseftermiddagen mottog den brittiske ambassadören Henderson 

och att de två och Ribbentrop hade en halvtimmes överläggning. Varpå Henderson också 

hade ett kortare möte med den Polske ambassadören, varpå Henderson lördagsmorgonen 

flyger tillbaka till London för att avlägga rapport, han väntas inte stanna länge i England.103 

Utöver detta har man från DNB följande rubrik “Tyskt alarm om polska angrepp”, DNB 

meddelar i flertalet telegram om att ett polskt angrepp kan ske när som helst, enligt uppgifter 

från Polska gränsområdet skall olika polska angreppsdivisioner samlats nära den polska 

gränsen. Dessutom rapporterar man om tre olika gränsintermezzon som skall skett under 

natten till fredagen.104 DN har även via T.T. publicerat det engelska-polska fördraget om 

ömsesidigt bistånd om någon parts vitala intressen hotas, biståndet är främst av den militära 

sorten.105  

 

27 augusti 1939 

 

“Henderson tillbaka i Berlin”, och “Budskap från Hitler till Mussolini-Ciano” är de 

dominerade rubrikerna söndagen den 27 augusti.106 Den brittiske ambassadören Henderson 

har nu skickats tillbaka till Berlin med Chamberlains svar till führern som fastslogs under 

gårdagen. Vad detta svar utgör är ännu inte offentliggjort men rapport från London föreslår 

en viss brittisk optimism gällande förhandling, framför allt vill man från brittisk sida höra 

Polens mening först. Även Frankrike uppges vara i diskussion med Tyskland om en fredlig 

lösning. 107 Privat till DN rapporterar man även at från officiöst brittisk håll att Tyskland 

kräver en tredjedel av Polskt territorium. Dessutom rapporterar T.T. via DNB att all flygtrafik 

med både finländska och utländska flygplan förbjuds med omedelbar verkan, med undantag 

för plan i den tyska krigsmaktens tjänst samt regeringsplan. Samt att på myndigheternas order 

kommer bensin inte längre säljs till privatister på bensinstation och att samtliga bensinförråd 

ha rekvirerats.108 
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28 augusti 1939 

 

“Engelska svaret uppsköts en dag”, “Daladier fick nej av Hitler”.109 Hitler svarade nej på det 

förslag som den franske konseljpresidenten, som gick ut på att han ville verka för direkta 

förhandlingar mellan Tyskland-Polen. Det engelska svaret likt rubriken har ännu inte givits 

men väntas färdigställas på måndagen. Nu vänder sig både Frankrike och Storbritannien till 

Tysklands allierade Italien med förhoppningen om att denna väg skall uppnå bättre effekt än 

de båda ländernas försökt.110 Från DNs korrespondent i London, rapporterar man att det 

kommer att hållas ett kabinettsmöte klockan 12 på måndagen, och därefter skall Henderson 

återvända till Tyskland med den brittiska regeringens svar till Hitlers budskap. Från T.T. 

Press Associations diplomatiske redaktör publicerar man även en kortare notis, att det 

politiska läget icke undergått någon radikal förändring, och det går inte att förvänta sig 

varken förbättring eller försämring innan det brittiska svaret överlämnas till Hitler, det kan då 

hända att krisen når kulmen. Frankrike kommer även att ställa sig bakom det brittiska 

svaret.111 

 

29 augusti 1939 

 

“Fast Engelskt svar till Hitler” och “Tyska trupper marschera in i Slovakien” var de stora 

rubrikerna som mötte läsaren tisdagen den 29 augusti. Det man rapporterar om är att det 

brittiska svaret på Hitlers krav angående Danzig och den polska korridoren. Det tyska intåget 

i Slovakien kan enligt rubriken låta likt en invasion, det välkomnas dock istället av 

Tjeckoslovakien, dess president Tiso, som i ett tal välkomnade de tyska trupperna och sade 

att dessa var på plats för att skydda det Tjeckoslovakien från det fientliga Polen, och att 

befolkning hälsa de tyska trupperna välkomna och lämna dem allt möjligt bistånd.112 Från 

Warszawa rapporterar man om ett pågående tyskt propagandakrig via tysk radio. Där man 

rapporterar om hur tyskar i Polen misshandlas och förföljs på grund av sin nationalitet. Dessa 

uppgifter dementeras av polska myndigheter och rapporteras “väcka löje i Warszawa”. Andra 

nyheter är som tidigare att flera länder börjar mobilisera och förbereda sig i händelse av 

krig.113 

 

 

 

 

                                                 
109

 DN, 28 augusti 1939, 1. 
110

 DN, 28 augusti 1939, 1. 
111

 DN, 28 augusti 1939, 7. 
112

 DN, 29 augusti 1939, 1. 
113

 DN, 29 augusti 1939,5. 



 

 

31 

 

30 augusti 1939 

 

“England ändrar ej en bokstav” en fortsatt rapportering om den polsk-tyska krisen, och hur 

England inte drar tillbaka en bokstav i de riktlinjer som tagits fram tidigare. Man har även 

tagit del av Hitlers svar till brittiske diplomaten Henderson, varpå man rapporterar att läget 

nu anses ljusare då det tyska svaret lämnar dörren öppen för fortsatt förhandling. Andra 

utrikesnyheter som berör den stundande konflikten handlar om att man från franskt och 

brittiskt håll sammanträder för att försöka hitta diplomatiska lösningar.114 

 

31 augusti 1939 

 

“Nattlig kulsprutestrid vid tysk-polskagränsen”115 var en utav de stora nyheter som 

publicerades tisdagen den 31 augusti. Denna dag har man också tagit del av det tyska svaret 

till Storbritannien som man skrev om i gårdagens utgåva. Som bland annat består av de 

tidigare kraven på Danzig och den Polska korridoren, samt att Hitler bekräftar den tysk-

brittiska vänskapen och välkomnar brittisk hjälp vid förhandling. Samtidigt kräver man att 

Polen skickar en förhandlare som kan uppträda med fullt befogade vid förhandlingar om 

tyskt-polskt territorium. Dessutom har man rapporter om det pågår strider mellan SS och 

hemvärnet i Danzig, samtidigt som det pågår massarresteringar av polacker i staden, och att 

myndigheterna vägrar lämna ut ransoneringskort till invånare av polskt nationalitet. Det 

förekommer även fortsatta rapporter om militära förberedelser i Tysklands närområde.116 

 

1 september 1939 

 

“Tyska riksdagen plötsligt inkallad” samt “Ryska generaler till Berlin” är de två rubriker som 

möter läsarna på fredagen den första september. “Hitler yppar sina krav: Danzig tyskt 

omedelbart, omröstning i korridoren.” Dessa rubriker är del av det tyska svaret till 

Storbritannien på 16 punkter som offentliggjordes på torsdagskvällen, bland dessa 16 är de 

två ovan de som man lägger störst vikt på i tidningen då man anser att dessa kan leda till krig 

i Europa. För övrigt har man totalt 2-3 sidor som behandlar de resterande noterna i Hitlers 

svar och hur läget i Europa snabbt kommer att förändras om de olika parterna inte kommer 

till ett fredligt beslut.117  
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2 september 1939 

 

“England griper till vapen” med under rubrikerna: “Démarcher i Berlin” och “Tyska trupper 

rycka fram över alla Polens gränser”.118 Invasionen av Polen har nu alltså börjat och man 

beskriver dels det brittiska och franska reaktionerna på invasionen, och här delger tidningen 

även Tysklands anledningar och man rapporterar de olika anledningarna som angetts i den 

tyska riksdagen, dagen innan invasionen. De olika anledningarna listas bland annat av Göring 

och Hitler, som anklagar Polen för att ha angripet och terroriserat människor med tysk 

bakgrund i Polen samt olika gränsintermezzon. Dessutom nämns Versaillesfreden och dess 

biverkningar som ytterligare en anledning till det tyska beslutet att invadera Polen.119   

 

Själva krigsförloppet har man hittills bara någorlunda sparsam information kring. TT via 

polska PAT telegrambyrå meddelar att i gryningen den första september inledde väpnade 

tyska styrkor fientligheter mot Polen. Utöver detta rapporterar man om olika flygräder över 

Polska städer, bland annat Warszawa, Gdynia och Puck.120 

 

3 september 1939 

 

“Ny Fransk-engelsk démarche inatt” - “Ultimatum till 12 idag”.121 Dagen efter den tyska 

krigsförklaringen och invasionen av Polens ställer Storbritannien och Frankrike ett ultimatum 

till Tyskland: Att dra tillbaka alla tyska stridskrafter från Polen och upphöra med 

fientligheterna. En annan underrubrik säger dessutom att Mussolini önskar medla och föreslår 

ett femmaktsmöte mellan de olika nationerna som hittills är engagerade i konflikten.122 

Utöver dessa rubriker har man inte mycket information om krigsläget eller liknande.  

 

4 september 1939 

 

“England och Frankrike ha inträtt i kriget.”123 Frankrike och England förklarar nu krig mot 

Tyskland då de inte fått ett tillfredsställande svar på de ultimatum man ställde Tyskland. Det 

sker dock inga krigshandlingar utöver ett obekräftat telegram som säger att brittiska 

örlogsfartyg har uppbringat, eller kapat den tyska atlantångaren Bremen, detta kommer 
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senare att dementeras. Dessutom har man publicerat delar av den krigsförklaring som den 

brittiska ambassadören lämnade över till den tyska utrikesministern.124 

 

5 september 1939 

 

“Tyska hamnar bombarderade” och “Slagskepp träffade rapporterar London”, lyder 

rubrikerna den femte september.125 Nu rapporterar man även om den första krigshandlingen 

från brittisk sida, då tolv bombflygplan på måndagskvällen (4-9-1939) bombade två tyska 

hamnar, Wilhelmshaven och Cuxhaven, samt att ett tysk örlogsfartyg i den förstnämnda 

hamnen också träffats av de brittiska planen. Fem av de angripande planen uppges också 

blivit nedskjutna. Utöver detta rapporterar man om att brittiska och franska trupper på 

västfronten upprättat kontakt med varandra. Dessutom kvarhåller Tyskland den brittiska 

ambassadören som var på väg mot den holländska gränsen.126 

 

6 september 1939 

 

“Ambassaderna lämna Warszawa”, “Ström av flyktingar” samt “Kanondundret från fronten 

ekar i Polska huvudstaden”.127  Den sjätte september rapporterar man om att både de brittiska 

och amerikanska ambassadörerna lämnar Warszawa, till följd av kriget, även delar 

lokalbefolkningen söker sig bort från staden. Från tidningens håll har man börjat rapportera 

noggrannare om själva krigsförloppet med hjälp av kartor som visar tyska frontlinjer och 

sammandrabbningar mellan polska och tyska styrkor.128  

 

7 september 1939 

 

“Franska trupper över tyska gränsen”, “Krakow och Bromberg tagna.” “Luftdrabbning över 

England.”129  TT rapporterar klockan 21 på onsdagen, att Franska styrkor framrycka över 

gränsen mot Tyskland. De styrkor som korsat gränsen har hittills stött på automateld och 

fältbefästningar. Från Bryssel rapporterar man om intensiv artillerield som hörs från den 

fransk-tyska gränsen. Gällande situationen i Polen skriver DNs militäre medarbetare följande: 

De snabba tyska frammarschen i norr var anledningen till att den polska regeringen valde att 

lämna huvudstaden. Polska motangrepp, omgrupperingar och resursfördelning försvåras av 

de tyska flygangreppen. En framryckning norrifrån av tyska mekaniserade trupper har nått 
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staden Plonsk, enbart ca 60 kilometer från Warszawa. I söder har Krakow intagits och 

västerifrån har tyska trupper tagit Piotrków och närmar sig Kielce. Den militäre medarbetaren 

menar nu att västra Polen, och kanske snart hela Polen faller, då västmakterna Frankrike och 

England icke lyckats tillbringa särskilt meningsfullt understöd ännu130  

 

 8 september 1939 

 

“Italiensk Emissarie Till Hitler”, “Bremen i rysk hamn efter flykt över ishavet.” Samt 

“Tyskarna påstå sig ha tagit 25 000 polacker till fånga.”131 Hitler väntas enligt ett 

Berlinmeddelande i slutet av veckan eller början av nästa vecka mottaga en speciell emissarie 

från italienska regeringen. TT rapporterar via Berlin om hur tyska styrkor nu tagit mer än 25 

000 polska krigsfångar och mängder av mängder av krigsmateriel i beslag. Dessutom har nu 

den tyska garnisonen vid Westerplatte nära Danzig kapitulerat efter ett tyskt stormangrepp. 

Den militäre medarbetaren som tidigare rapporterat som läget i Polen skriver istället i dagens 

upplaga om läget på västfronten och hur de franska styrkorna möter motstånd på gränsen 

mellan de två länderna. Tidigare rapporterade man att den tyska atlantångaren Bremen 

bordats av brittiska örlogsfartyg, vilket inte visade sig vara sant. Utöver detta rapporterar man 

om att tyska styrkor närmar sig Warszawa.132 

 

2.6 Komparativ undersökning. 

 

I detta stycke kommer väsentliga skillnader mellan de två tidningarnas rapportering att 

presenteras och analyseras.  

 

Likt undersökningen ovan kan det vara bra att ha tre viktiga datum i åtanke: 23 augusti 

undertecknas Molotov-Ribbentrop-pakten av Sovjetunionen och Tyskland. 25 augusti kallar 

Hitler Storbritanniens ambassadör Neville Henderson till möte för att diskutera den polska 

frågan. Henderson återvänder till Storbritannien dagen efter för att återge Hitlers information 

till den brittiska regeringen.  Första september invaderas Polen av Tyskland, den tredje 

september förklarar både Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. 

 

Ett övergripande tema eller skillnad som går att finna är hur både NWT och DN väljer att 

skriva om de brittiska reaktionerna på vad som sker, fast med olika ordval eller 

rubriksättning. Ofta kommer den brittiska reaktionen eller handlingen först, och efter det 

själva händelsen. Det första nyhetsdygnet den 23 augusti ger ett bra exempel utav detta. I 
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NWT lyder rubriken: “Engelska parlamentet inkallat till extra ordinarie session”133, DN å 

andra sidan skriver följande: “London redo till Krig”134. Sensationsjournalistik eller att man 

anar oråd, oavsett är det en intressant och med tiden korrekt reaktion på Molotov-Ribbentrop-

pakten. I fallet NWT ges en någorlunda klar bild när läsaren också tagit del av 

underrubrikerna; “Nonaggressionspakten Tyskland-Sovjet slog ned som en bomb” och 

“Europeiska situationen är allvarlig och mera förvirrad.”135 DNs underrubrik är dock inte lika 

förklarande; “Moskva förhandlar ännu med västmakterna”. I DN får läsaren först reda på 

varför London skulle göra sig redo för krig i ingressen av texten, samt vad Moskva förhandlar 

med västmakterna om. Innehållet i artiklarna inom de båda tidningarna väldigt lika och skiljer 

sig inte särskilt mycket, det är dock intressant att NWT också varnar för eller spekulerar om 

att detta kan leda till krig och osäkerhet i Europa, även om man inte nämner detta i sina 

rubriker. 

 

Följande dagar rapporterar de båda tidningarna om vad Molotov-Ribbentrop-Pakten innebär 

för Tyskland och Sovjet, och det sker flitig rapportering om den brittiska ambassadören 

Neville Henderson och dennes resor till och från Tyskland, samt dennes möten med Hitler. 

Tidningarna skriver även om de förpliktelser som Frankrike och Storbritannien lovat Polen. 

Rapporteringen skiljer sig likt främst i ordval och vad man väljer för rubriker på första 

sidorna, med ett fortsatt stort fokus på just brittisk agerande. 

 

Att Storbritannien får den grad av uppmärksamhet är förmodligen inte är särskilt märkligt 

med tanke på den ställning det brittiska imperiet har som en global stormakt. 1939 bodde ca 

25 % av jordens befolkning i det brittiska imperiet.136 

 

Den 28 augusti skiljer sig rapporteringen tillräckligt för att noteras. Från NWT rapporterar 

man att “Situationen synes åter förvärrad”, samt “Dock intet avgörande förrän England i dag 

svarar Hitler”.137 Denna dag rapporterar man även om de krav angående landområden som 

bör införlivas Tyskland, enligt den tyska regimen. Ytterligare skriver man även att konflikten 

förmodligen är oundviklig och att den kan bryta ut när som helst, samt att mobilisering sker i 

många europeiska länder.138 Varpå DN rapporterar om att det engelska svaret uppsköts till 

Hitler uppsköts en dag, samt att Daladier fick nej av Hitler, Daladier konseljpresident 

önskade medla mellan Tyskland-Polen men avvisades. Rapporteringen tycks liknande dock 

skriver NWT om hur konflikten tycks oundviklig och imminent, DN rapporterar dock inte om 
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att konflikten är nära på att bryter ut eller ej, utan skriver istället att läget är oförändrat och att 

det inte kommer att ske någon skillnad innan det brittiska svaret överlämnats, varpå krisen 

kan nå sin kulmen.139 

 

Den 29 augusti rapporterar de båda tidningarna om det brittiska svaret till Hitler och dennes 

krav på Danzig och den polska korridoren. Det finns dock en väsentlig skillnad i 

rapporteringen detta dygn, i DN rapporterar man även om att tyska soldater marscherade in i 

Slovakien, där de enligt uppgifter välkomnades av folket, och var där för att skydda 

Slovakien från det fientliga Polen.140 Det militära intåget är något som är frånvarande i NWTs 

rapportering. 

 

Perioden 30-31 augusti finns det ett fåtal skillnader i rapporteringen, utöver nyheter om 

spänningar mellan Tyskland, Storbritannien och Polen, samt olika länders mobilisering och 

diplomatiska försök, rapporterar DN den 31 augusti något som sticker ut: “Nattlig 

kulsprutestrid vid polska gränsen”, samt att det pågår strider mellan SS och hemvärnet i 

Danzig.141  

 

Dagen innan man kan rapportera om krigsutbrottet skiljer sig rapporteringen på två punkter, 

från NWT rapporterar man att Polen avvisar de tyska förslagen, varpå Tyskland väljer att 

offentlig publicera dessa. Dessutom rapporterar man från tyska DNB142 att radion i den tyska 

staden Gleiwitz beslagtagits av polacker som sedan sänt ut proklamation om bland annat ett 

polsk Danzig. Samt att upproriska polacker med stöd av reguljära trupper korsat den tysk-

polska gränsen och inlett strider med tysk säkerhetspersonal.143 DNs rapportering består av 

rubrikerna: “Tyska riksdagens plötsligt inkallad” och “Ryska generaler till Berlin”.144Utöver 

dessa rubriker och tillhörande artiklar skriver man om de tyska kraven angående polska 

landområden och att dessa bör införlivas av Tyskland.145 DN har alltså inte rapporterat om 

situationen i Gleiwitz eller att polska trupper korsat gränsen.  

 

Rapporteringen om själva krigsutbrottet är liknande men skiljer sig på några punkter. Likt 

tidigare väljer en utav publikationerna, DN att skriva om den brittiska reaktionen på 

invasionen, rubriken lyder: “England griper till vapen”.146 NWT skriver istället “Krigsutbrott 
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på fredagsmorgonen”,” Tyska trupper rycka fram på tre fronter”.147 De båda tidningarna 

rapporter att det skett luftangrepp mot flera polska städer. Likt tidigare rapporterar de båda 

tidningarna om brittiska och franska reaktioner på angreppet. NWT rapporterar även via DNB 

att attacken enligt Tyskland är ett motangrepp för att skydda tyska intressen och att konflikten 

enbart berör den polska korridoren.148 Ungefär samma information rapporteras från DN, här 

nämns också Versaillesfreden som en anledning till det tyska angreppet.149  

 

Den tredje september publicerar NWT inte någon vanlig tidning och det finns därför inga 

nyheter att jämföra med. 150 

 

Den fjärde september, råder det ingen större skillnad i krigsrapporteringen, de båda 

tidningarna skriver om den brittiska och franska krigsförklaringen mot Tyskland. 151 152 

 

Den femte september rapporterar de båda tidningarna om de brittiska bombningarna av 

Wilhelmshaven och Coxhaven, Det är dock inte något NWT fäster på förstasidan, istället 

rapporterar man om bombningen av den danska staden Esbjerg, vid publiceringen visste man 

inte vilket land som genomförde bombangreppet. Rubriken löd “Flygplan fäller bomber över 

Esbjerg”, “Stora materiella skador - människoliv spillda”.153 DN inleder istället med 

bombningen av de tyska hamnstäderna: “Tyska hamnar bombarderade”.154 Utöver denna 

rapportering råder det ingen större skillnad angående krigsrapporteringen som 

uppmärksammas. I avseende bombningen av Esbjerg är det dock intressant att se rapportering 

kring detta, särskilt en viss oro innan man vet att det var brittiska plan som av misstag fällde 

bomberna.155  

 

Stor skillnad, sänkningen av Athenia NWT, DN skriver om ambassaderna i Warszawa, samt 

en mer noggrann rapportering av krigsförloppet. Sidnumrering. 

 

Sjätte september domineras rubrikerna likt tidigare av konflikten men vissa skillnader, de 

största nyheterna från NWT fick rubrikerna: “Polska korridorarmén söker sig förgäves bryta 
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sig igenom”, “De tyska arméerna ha på 3 dagar avancerat tio mil”.156 Man rapporterar om hur 

de tyska styrkorna fortsätter avancera och att polska styrkorna lider nederlag i den polska 

korridoren mellan Tyskland och Danzig.157 En annan nyhet som uppmärksammas sänkningen 

av Athenia, ett brittiskt passagerarfartyg som sänktes av en tysk ubåt, och det första brittiska 

fartyget som sänktes under andra världskriget.158 DN skriver så klart också om konflikten 

men har ett annat fokus: “Ambassaderna lämna Warszawa”, “Ström av flyktingar” och 

“Kanondunder från fronten eka i polska huvudstaden”.159 Fokuset är som sagt på kriget men 

DN har en annan vinkel och har ett stort fokus på att många länder bland annat Storbritannien 

och Amerikas ambassadörer lämnar Warszawa. Dessutom har DN också börjat publicera 

kartor som visar truppförflyttningar och olika frontlinjer i Polen för att kunna ge en bättre 

översiktsbild av krigsförloppet, något som också underlättar för läsaren.160 

 

Följande dag, den sjunde september fortsätter rapporteringen att kretsa kring konflikten, dock 

har leder de båda tidningarna med att rapportera om fronten mot Frankrike denna dag. 

Överlag är det ungefär samma innehåll; rapporter om att städer längs den fransk-tyska 

gränsen evakuera och att strider utbrutit längs dessa. “Kanonduell mellan Maginotlinjen och 

Siegfriedlinjen”, löd exempelvis NWTs rubrik.161 “Franska trupper över gränsen” enligt DN. 
162 Utöver det rapporterar DN även om luftdrabbningar över England. Den militäre 

medarbetaren rapporterar att situationen i Polen i är dyster och att hela västra, och snart 

kanske hela Polen faller. Då polens allierade inte lyckats ge något särskilt meningslöst stöd 

ännu.163 

 

Skillnader i rapporteringen det sista dygnet, den åttonde september, är få med vissa markanta 

skillnaderna. NWT leder med rubriken: “Weichselbroarna sprängas i polska arméns rygg”.164 

Därefter fortsätter man att rapportera om att den tyska armén är fortsatt framgångsrik i Polen, 

och att dess polska motsvarighet har lidit stora förluster. Från DNB rapporterar man även att 

man tagit ca 25 000 polacker och materiel till fånga. Samma källa rapporterar även att 

Warszawas fall är stundande.165 DN har en annan inriktning och leder istället med rubriken: 

“Italiensk emissarie till Hitler”.166 Därtill rapporterar de om atlantångaren Bremen som man 
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tidigare erfarit blivit beslagtagen av den brittiska flottan, här dementerar man nu 

uppgifterna.167 Konflikten får naturligtvis också utrymme på framsidan men inte lika stort. 

Rapporten från DNs militäre medarbetare skriver i denna upplaga istället om situationen på 

västfronten. Men även rapporter om situationen i Polen, där man likt NWT kan rapportera att 

tyska styrkor närmar sig Warszawa, man rapporterar dessutom via Berlin likt NWT att ca 25 

000 polacker tagits tillfånga av tyska styrkor. 168 Det avslutande dygnet i undersökningen 

visar återigen på att det råder en viss skillnad mellan de olika publikationerna skildring av 

läget i Europa.  
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3. Slutsats och diskussion 

 

Den frågeställning som formulerades i inledningskapitlet avsåg att besvara hur och vad den 

svenska pressen skrev och rapporterade om Molotov-Ribbentrop-pakten och krigsutbrottet i 

samband med invasionen av Polen. Den svenska pressen i det här fallet avser de två svenska 

dagstidningarna Nya-Wermlands-Tidningen och Dagens Nyheter. ett ytterligare mål i 

frågeställningen var också att jämföra de båda tidningarnas rapportering, för att undersöka 

om de skiljer sig nämnvärt, och på vilket sätt. Varpå den konkreta frågeställningen blir 

följande:  

 

- Vad skriver Nya Wermlands-Tidningen och Dagens Nyheter om Molotov-

Ribbentrop- pakten och den inledande invasionen av Polen. 

- Skiljer sig rapportering nämnvärt mellan de två olika tidningarna, och på vilket sätt? 

 

Själv undersökningen baserar sig sedan på tidningar från den aktuella perioden som sträcker 

sig mellan den 23 augusti och den 8 september 1939. Där har varje dags upplaga av 

tidningarna studerats för att hitta vad och om man skriver om Molotov-Ribbentrop-pakten 

och sedan krigsutbrottet som sker i samband med invasionen av Polen. 

 

Resultatet av den första undersökningsdelen, vad och hur tidningarna rapporterade visar på en 

förhållandevis neutral och saklig rapportering av Molotov-Ribbentrop-pakten, likaså gällande 

krigsutbrottet i samband med den tyska invasionen av Polen. Av de sjutton nyhetsdygn som 

undersöks i de båda tidningarna, berör var dags rubriker pakten eller krigsutbrottet. 

Undantaget är NWTs söndagsupplagor, med det sagt, är det inte alltid att rubrikerna berör 

händelsen eller konflikten direkt. Ofta rapporterar de båda tidningarna istället om den 

brittiska eller franska reaktionen eller handlingen. I fallet NWT berör rubrikerna 

Storbritannien sju av femton (undersökningen sträcker sig över sjutton dagar, men 

söndagarna räknas inte med i detta fall). DNs rubriker som berör Storbritannien är elva av 

sjutton. Exempel på rubriker som berör Storbritannien var följande: “London redo till Krig”, 

och “Engelska parlamentet inkallat till extra ordinarie session”. Dessa rubriker är från samma 

dag, det första nyhetsdygnet, men från två de två olika tidningarna. Anledningen till det stora 

brittiska fokuset går förmodligen att härleda till flertalet orsaker, bland annat att 

Storbritannien var en utav segrarna från första världskriget, samt dess ställning som global 

stormakt under den här tiden. 169 Rapportering från att Molotov-Ribbentrop-pakten 

offentliggjordes till krigsutbrottet har ett diplomatiskt fokus och prägel, en stor del av 

rapporteringen kretsar kring den brittiske ambassadören Henderson och dennes turer mellan 
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den brittiska premiärministern Neville Chamberlain och den tyske rikskansler Adolf Hitler. 

Utöver detta rapporterar tidningarna även om andra parters reaktioner, bland annat president 

Roosevelt och den dåvarande påven Pius XII. Dessutom råder det livlig diplomatisk 

verksamhet och flertalet rapporter om mobilisering, huvudsakligen berör detta fyra länder; 

Tyskland, Polen, Storbritannien och Frankrike, det råder även viss spekulering och det 

ställningstagande som går att finna återfinnes enbart i ledarsidorna. Efter krigsutbrottet ser 

rapporteringen annorlunda ut, här är det ett aningen större fokus på just Polen, och vad som 

sker i sammanband med kriget. Självklart rapporterar man också kring Storbritannien och 

Frankrike, och dess aktioner under kriget, från bombningen av tyska hamnstäder några dagar 

efter krigsutbrottet, till de strider som sker längs gränsen mellan Frankrike och Tyskland. 

Kriget är inte begränsat till konflikter på land, den 5 september rapporterar NWT att det 

brittiska passagerarfartyget Athenia sänks av en tysk ubåt, som är det första fartyg som sänks 

till följd av en krigshandling från tysk sida. Själva krigsförloppet som det skildras i tidningen 

är löpande och man rapporterar om olika sammandrabbningar och truppförflyttningar, i och 

kring Polen, uppgifterna är inte särskilt exakta, då kriget sker fort och man till skillnad från 

sin huvudsakliga konkurrent radion, enbart kan publicera ett nummer per dag. Trots detta 

återfinnes enbart en dementering i undersökningen, gällande den tyska atlantångaren Bremen, 

DN har tidigare rapporterat att skeppet omhändertagits av brittiska örlogsfartyg.  

 

Den komparativa undersökningen visar huvudsakligen inga större eller allt för 

häpnadsväckande skillnader i rapporteringen, och utöver skillnader i rubriker eller liknande, 

finns det ett antal skillnader som är intressanta att upprepa. De enligt mig mest intressanta 

skillnaderna i rapporteringen är bland annat den oavsiktliga bombningen av Esbjerg i 

Danmark, som råkas bombas av det brittiska flygvapnet den femte september 1939.170 I 

undersökningen är det enbart NWT som rapporterar om detta. Samt sänkningen av det 

brittiska passagerarfartyget Athenia den sjätte september, vilket NWT också är själva att 

rapportera om. Båda dessa har en direkt koppling till konflikten mellan Tyskland och Polen, 

och har dessutom spridit sig utanför och bortom den inledande konflikten, världskriget har i 

en bemärkelse börjat. Jämförelsevis skriver DN att “Tyska hamnar bombarderade, slagskepp 

träffade”, och “Ambassaderna lämna Warszawa” den femte respektive den sjätte september. 

Dessutom finns det en händelse som är synnerligen intressant, den 24 augusti rapporterar 

NWT via DNB att radion i den tyska staden Gleiwitz, ockuperats av polska upprorsmän som 

därefter sänt en proklamation om ett polskt Danzig. Det är omöjligt att veta om NWT var 

medvetna om att detta var en plan iscensatt som en del av operation Himmler, vars syfte var 

att ge Tyskland ett casus belli, en utav flera falska polska provokation för att kunna angripa 

Polen. 171 
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För att kunna utföra undersökningen har först en kvalitativ metod används för att undersöka 

själva innehållet i tidningarna. Efter att den kvalitativa undersökningen genomförts, så går 

undersökningen över till en komparativ sådan.  Den teori som brukats i uppsatsen är en form 

av kritisk diskursanalys, valet av teori motiveras genom dess förmåga att upptäcka just den 

diskurs som förs i tidningarna, och den kritiska diskursanalysen är särskilt väl anpassad för 

att undersöka texter. Den kritiska diskursanalysen som den används av Fairclough, och i 

denna uppsats medför också bruket av begreppen, transitivitet och modalitet, vilka också 

appliceras i uppsatsen. Transitiviteten brukas särskilt i det komparativa avsnittet, för att 

kunna se om händelser och processer förbinds, eller inte förbinds, för att kunna påträffa 

skillnader. Modaliteten vilket innebär talarens eller författarens grad av sanning är mer 

applicerbart på den kvalitativa delen. Modaliteten är också starkt förknippat med massmedia, 

att den bild, text eller tolkning som presenteras av media antagas vara sann. Att kategorisera 

modaliteten på detta sätt medför till att spegla och främja auktoritet hos media, enligt 

Fairclough. 

3.1 Diskussion 

 

Efter att sammanfattat uppsatsens resultat och tillvägagångssätt i föregående kapitel följer nu 

en kortare diskussion om uppsatsen.  

 

Inledningsvis befarade jag att källmaterialet inte skulle kunna ge tillfredsställande bild av 

åtminstone Molotov-Ribbentrop-pakten, och huruvida mycket eller lite tidningarna skulle 

uppmärksamma detta. Lyckligtvis för undersökningen domineras var dags upplaga av 

tidningarna med rubriker och artiklar som berör ämnet. Det enda fall är NWTs söndagsbilaga 

som inte förmedlar några nya nyheter utan snarare innehåller recept, utdrag ur böcker, 

resereportage och liknande. Det går därför att anta att dåtidens befolkning, likt idag är mer 

eller mindre intresserade av sin omvärld, dessutom så skedde pakten och krigsutbrottet inte 

enbart på vår kontinent utan även i det svenska närområdet. Likaså råder det en 

tillfredsställande rapportering kring invasionen av Polen och den konflikt detta medför.  

 

Den tidigare forskningen talar mycket en form av svensk återhållsamhet om rapporteringen 

kring andra världskriget, de små grå lapparnas roll, detta var inget något jag fann spår av i 

den begränsade undersökning jag genomförde. Det kanske är något som ett mer tränat öga, 

eller ett arbete med ett större fokus på just svenska pressen restriktioner kunnat upptäcka. En 

annan punkt som lyfts i den tidigare forskningen och den källkritiska delen är just, källkritik 

och valet av källor. När kriget bryter ut skriver Hadenius att framförallt DNs, brist på 

medarbetare och korrespondenter utomlands, något som först åtgärdas senare under kriget 
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och inte under dess två inledande veckor, förmodligen går något liknande att anta för NWT, 

då de båda tidningarna ofta rapporterar liknande om inte samma innehåll.172  En intressant 

observation är dock att NWT ibland använder sig av tyska DNB som källa för vissa 

rapporteringar. I fallet Gleiwitz som återfinnes ovan visar på en brist av källkritik. Här har 

NWT förmodligen ovetande bidragit till tysk krigspropaganda, i ett försök att rapportera om 

läget i Europa. Detta är något som är lätt att upptäcka och diskutera i efterhand med ett sorts 

historisk facit. Trots detta, är det en uppenbar brist på källkritik, och kan även tyda på den 

form av tyskvänlighet som diskuteras i den tidigare forskningen.173 Ytterligare tidigare 

forskning som behandlar detta ämne är Nyheter - Att läsa tidningstext som lägger vikt på att 

den nyhet, text eller tolkning en tidning publicerar är en provisorisk sanning, som kan vara 

sann på publiceringsdatumet, kommande dagar eller veckor, men att längre fram kan det visa 

sig vara felaktigt. Tidningarna är ju trots allt ofta företag, som måste leverera en produkt, med 

begränsad tid och resurser.  

 

Någon form av självreflektion över tillvägagångssätt kan också vara nödvändigt att diskutera, 

både metod och teori de båda var relativt självklara från början. Gällande metoden är detta 

något jag är bekant med sedan tidigare arbeten och något genererar data som möjliggör 

undersökningen, de metoder som tillämpades i uppsatsens är av en kvalitativ och en 

komparativ sådan. För att utvärdera metoderna anser jag att de gett goda resultat i förhållande 

till uppsatsens frågeställning och problem. Nu i efterhand vore det intressant att se hur en 

kvantitativ metod istället hade format uppsatsen, att undersöka en mängd tidningar och 

undersöka t.ex. hur många rubriker av X antal tidningar som nämner aktuell konflikt eller 

händelse. Exempelvis kunde ett antal tidningars rubriker och texter analyserats och 

undersökaren kunde exempelvis räknat ord eller händelser för att se hur ofta eller sällan en 

viss händelse nämns och sedan ställa upp detta i tabeller för att visa hur stor del eller fokus 

rapportering kring en viss händelse kan ha. I en sådan undersökning kommer även att 

förekomma en viss form av kvalitativa undersökning då det är svårt att basera en 

undersökning på något utan att se en djupare mening med data som samlas in. 

 

Den kvalitativa metoden har dock sina begränsningar, likt alla metoder. Den historiska 

tolkning som utförs i arbetet blir lätt en rådande i nuvarande historia och kulturell kontext.  

 

Den kritiska diskursanalysen som brukades i uppsatsen var för mig något nytt men inte okänt, 

valet kan lätt tillskrivas att när man granskar texter är den kritiska diskursanalysens en utav 

de vanligare teorierna. Att därför tillämpa den i uppsatsen var därför relativt självklart. Den 

diskurs som förs i tidningarna utrönes bland annat i samband med de två begreppen som 
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nyttjas inom den teoretiska ramen: Transitivitet och modalitet. Transitivitet betyder inom 

ramen för uppsatsen hur rubrikerna analyserats. Att händelser sker utan en särskild anledning, 

även kallad agent, likt en naturkatastrof, ”England redo till krig”, är ett gott exempel på detta, 

att i rubriken utelämna varför England är redo till krig och varför. Något som belyses i 

uppsatsen. Modalitet berör sanningsgraden hos talaren eller författaren, i detta fall tidningen 

och dess redaktör. Hur media lägger fram sin tolkning som sann, eller den enda sanningen. 

Något som också går att urskilja i undersökningen hur tidningarna rapporterar om saker som 

möjligtvis inte var sant eller bekräftat av en oberoende part, exemplen på vad som händer och 

när. Till exemplen hör den tyska atlantångaren Bremen där tidningarna rapporterar att den 

beslagtagits av brittiska fartyg.  

 

Så här i slutskedet på arbetet anser jag att både teori och metod har en klar koppling till 

materialet. I form av kunskapsbidrag till det aktuella fältet anser jag att detta arbete bidrar 

dels med en presshistorisk prägel, hur och vad tidningar skrev om sin omvärld, men även hur 

media reflekterar sin samtid, vilka normer som var aktuella. Dessutom ger undersökningen en 

bild av vilken information den genomsnittlige tidningsläsaren kunde anskaffa sig, och vad 

tidningarna själva ansåg som nyhetsvärdigt. 

 

En egen avslutade reflektion kring historieskrivning och andra världskrigets utbrott är efter 

att undersökt dåtidens tidningar, så är det ofta tal om att oenigheterna mellan Tyskland och 

Polen mycket möjligt kan leda till krig. I modern historieskrivning har jag tidigare uppfattat 

att invasionen av Polen var helt oväntat och kom som en överraskning för omvärlden. Den 

bild som tidningarna dock målar upp i samband med och bevakningen av situationen upplevs 

det att konflikten är oundviklig. Detta är förmodligen mitt eget bias i kombination med de 

insikter och kunskaper som arbetet bidragit med. Dock är detta bara en liten och väldigt 

begränsad del av ett mycket större och djupare sammanhang, det blir omöjligt att omfatta 

hela det historiska sammanhanget. 
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   4. Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte var att besvara frågan om hur och vad svenska dagstidningar rapporterade 

specifika delar under andra världskriget, samt om rapporteringen skilde sig något, och på 

vilket sätt. De händelser som undersöks är följande Molotov-Ribbentrop-pakten och 

krigsutbrottet i samband med invasionen av Polen i början av september 1939. För att besvara 

frågan valdes två svenska dagstidningar ut; Nya Wermlands-Tidningen, och Dagens Nyheter, 

som agerar källmaterial. De metoder som brukas var en kvalitativ och en komparativ. 

Teorianvändningen består av kritisk diskurs analys, med fokus på transitivitet och modalitet. 

Resultatet av undersökningen visar att den svenska pressen efter bästa förmåga rapporterade 

löpande kring pakten och krigsutbrottet, med någorlunda hög precision och noggrannhet. Den 

komparativa undersökningen visar att det råder viss skillnad i rapporteringen utöver andra 

ordval och rubriker. Enskilda skillnader, där exempelvis NWT skriver om sänkningen av ett 

brittiskt passagerarfartyg och DN istället rapporterar om situationen i Polen.  
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