
 

Högskolan på Gotland 

{årtal/termin} 
{text, exempelvis ”Examensarbete” el ”Kandidatuppsats”} 

Författare: {namn} 
 Avdelningen för/Institutionen för... {text} 

Handledare: {namn} 
 

 

 

Gotlandspressen 
och de grå lapparna 
 

Statens Informationsstyrelses övervakning   

av de gotländska dagstidningarna 

under andra världskriget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Högskolan på Gotland 

2011 vt 
C-uppsats 

Författare:  Gunnar Öberg 
 Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap/ 

Avdelningen för historia 
Handledare:  Erik Tängerstad 

 



   
 

1 

 

Abstract 
Under andra världskriget vidtogs i Sverige ett antal åtgärder som gick på tvärs mot den 
traditionella svenska pressfriheten. Ett inslag i denna politik var inrättandet av Statens 
Informationsstyrelse, SIS, med uppgift att bland annat leda och övervaka den svenska 
pressen. Informationsstyrelsen har i efterhand blivit mest känd för de så kallade ”grå 
lapparna”, förtroliga meddelanden till tidningarnas redaktörer om vad som inte fick 
publiceras. 

Under kriget utkom på Gotland tre dagstidningar. Gotlänningen som ägdes av 
bondeförbundsintressen, konservativa Gotlands Allehanda vars huvudägare C E Ekman 
även var tysk konsul och tidningen har betraktats som mycket pronazistisk samt 
socialdemokratiska Gotlands Folkblad som framställts som ytterst anti-nazistisk.  

Utifrån SIS arkiv beskrivs SIS styrning av tidningarna genom de grå lapparna och 
påpekanden av överträdelser. Vidare har undersökts om SIS vidtog några åtgärder mot de 
gotländska tidningarna och om det i så fall var Gotlands Folkblads påstådda antinazism 
och/eller Gotlands Allehandas påstådda tyskvänlighet som SIS reagerade på.  

Resultatet visar att de allra mest som SIS reagerade på i de gotländska tidningarna var rena 
nyhetsartiklar. Inte i något enda fall klandrade SIS någon kommenterande artikel. 

 

Nyckelord: Gotlands dagstidningar, andra världskriget, pressfrihet.   

 

 

During World War II a number of actions were taken contrary to the traditional  Swedish 
freedom of the press. One of these actions was the establishment of “Statens 
Informationsstyrelse”, SIS,  the Gouvernment Board  of Information. SIS hade rhe task of 
managing and monitoring the Swedish press. It has subsequenly become known for the so-
callade “grey notes”, cinfidential message to newspaper editors about what was not allowed 
to be published. 

There were three newspapers in Gotlands during World War II. “Gotlänningen” represented 
the farmer´s party. The right-wing Gotlands Allehanda, whose principal shareholder C E 
Ekman was also the German consul, was often portrayed as very pro-nazi. The social 
demofratic “Gotlands Folkblad” was, on the other hand, potrayed as anti-nazi. 

Based on the SIS archive, a review has been done about how SIS controlled the 
newspaperes and ruled through the greynotes and reprimands in case of transgressions. 

Furthermore an analysis has been done on the different reprimands SIS took aginst the 
Gotland newspapers and if the reprimands were taken in response to the alleged anti-nazism 
of Gotlands Folkblad or the allegeds pro-nazism of Gotlands Allehanda.  

The result show thar the vast majority of the articles SIS responded to in the Gotland 
newspapers were pure news articles. In no single case did SIS respond to a commentary 
article. 

 

Keywords: newspapers in Gotland, World War II, freedom of the press  
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Inledning  
Under andra världskriget vidtogs i Sverige ett antal åtgärder som gick på tvärs mot den 
traditionella svenska pressfriheten. Ett inslag i denna politik var inrättandet av Statens 
Informationsstyrelse, SIS, med uppgift att  

 handhava ledningen av den särskilda informationsverksamhet, som är 
 erforderlig vid krig eller krigsfara, (…), ävensom av den därvid erforderliga 
 övervakningen av alla slags skildringar för allmänheten, såsom genom 
 tidningar, tidskrifter, böcker, (…) m.m. 

 (---) 

 Övervakningsverksamheten har till syfte att förebygga, att sådana  skildringar 
 lämnas allmänheten, som med hänsyn till det politisk eller militära  läget, icke 
 böra förekomma. 1 

Informationsstyrelsen har i efterhand blivit mest känd för de så kallade ”grå lapparna”, 
förtroliga meddelanden till tidningarnas redaktörer om vad som inte fick publiceras. 

 

På Gotland utkom under krigsåren tre dagstidningar, Gotlands Allehanda, Gotlands Folkblad 
och Gotlänningen. 

I sina memoarer Mina tre liv: publicist, politiker, diplomat skriver ambassadören Yngve 
Möller: 

 (Gotlands Folkblads C O Nilsson) var en av nazismens mest oförsonliga 
 fiender i svensk press och förblev så även under Gotlands och Sveriges 
 mest utsatta tider. Troligen var det endast GF:s från huvudstaden 
 undanskymda tillvaro som räddade den från justitieminister K G Westmans 
 härjande kvarstadspolitik. 2 

 

Även chefredaktören Pelle Sollerman framhåller i Berättelsen om Gotlands Folkblad C O 
Nilsson som mycket anti-nazistisk 3 medan Gotlands Allehanda som ägdes av den tyske 
konsuln på Gotland C E Ekman beskrivs som pro-tysk 4. Även i Carl-Erik Nilssons bok om 
tidningen Gotlänningen Dubbe, Luft-Kalle och några till … Episoder ur gotländsk 
tidningshistoria framhålls att det var ”Gotlands Folkblad som förde fram den mest bitska och 

                                                 
1 Svensk Författningssamling 1940:60 

2 Möller, Yngve: Mina tre liv: publicist, politiker, diplomat, Stockholm, Tiden, 1983, s 117 

3 Sollerman, Pelle: Berättelsen om Gotlands Folkblad, Visby, Wessman & Pettersons Bokhandel, 1978, s 99 

4 Sollerman, 1978, s 12 
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vassaste kritiken mot nazisterna” 5 medan Gotlands Allehanda var så frikostig mot nazisterna 
att deras ”främsta företrädare på riksnivå gärna framträdde på Gotland där de fick 
förhållandevis bra genomslag i öns mest spridda tidning”. 6 

Gemensamt för dessa bedömningar är att de sker utifrån ett gotländskt perspektiv och av 
personer som själva varit verksamma i den gotländska pressen. Men hur extrem var 
Gotlands Allehandas pronazism respektive Gotlands Folkblads antinazism i ett 
riksperspektiv?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Nilsson, Carl-Erik: Dubbe, Luft-Kalle och några till … Episoder ur gotländsk tidningshistoria, Vamlingbo, Gotlandsboken AB, 2009, s 45 

6 Nilsson 2009. s 38 
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Syfte  
Statens Informationsstyrelse hade bland annat till uppgift att följa allt som skrevs i den 
svenska pressen och reagera på eventuella övertramp. Syfte med denna studie är att utifrån 
SIS:s efterlämnade arkiv 7 beskriva SIS relation till de gotländska tidningarna samt utreda om 
SIS vidtog några åtgärder mot de gotländska tidningarna och om det i så fall var Gotlands 
Folkblads påstådda antinazism och/eller Gotlands Allehandas påstådda tyskvänlighet som 
SIS reagerade på.                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 Riksarkivet SE/RA/2703 
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Bakgrund 

Den svenska presspolitiken under andra världskriget  
Tryckfriheten har gamla anor i Sverige. Den första svenska tryckfrihetsförordningen tillkom 
1766 och var då den första av sitt slag i världen. 8 

En nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för tryckfrihet är frånvaro av 
förhandsgranskning från myndigheters sida av skrifter som skall ges ut. Ansvar för eventuella 
tryckfrihetsbrott får utkrävas endast i efterhand. 9 

 

När Tyskland genom angreppet på Polen den 1 september 1939 inledde andra världskriget 
förklarade sig Sverige neutralt.  

I Tyskland hade naziregeringen redan före kriget tagit total kontroll över tidningarna och så 
tyckte man att det borde vara även i neutrala länder som Sverige. Nazitysklands eget 
nybildade neutralitetsbegrepp omfattade inte bara militär och politisk neutralitet utan även 
publicistisk. 10 

Sverige hade redan under 30-talet utsatts för ideliga tyska krav om ingripanden mot den 
svenska pressen. 11 Den svenska regeringens inställning under större delen av 30-talet 
formulerades på detta sätt 1933 av dåvarande statsrådet Östen Undén:  

 Man upplyser vederbörande om att tidningarna i Sverige är av regeringen 
 fullkomligt oavhängiga och att detta gäller även om tidningarna, vilka med 
 hänsyn till partiställning betraktas som regeringsorgan. Regeringen eller 
 utrikesministern kan därför icke åta sig att öva någon uppsikt över eller ta 
 något ansvar för pressens uttalanden. 12 

Mot slutet av 1930-talet började den svenska regeringen sväva på målet. Ett första steg var 
att protesterna vidarebefordrades till berörda svenska tidningars chefredaktörer och att 
regeringsföreträdare i hemliga möten och skrivelser uppmanade chefredaktörerna att ”visa 
återhållsamhet i anvisningarna, hur andra makter böra eller bort handla”. 13 

                                                 

8 Nationalencyklopedin, Tryckfrihetsförordningen 

9 Nationalencyklopedin tryckfrihet 

10 Johansson, Alf W: Den nazistiska utmaningen, Aspekter på andra världskriget, Sjätte upplagan, Stockholm, Prisma, 2006, s 240, (Första 

upplagan 1983) 

11 Funcke Nils: Tryckfriheten under tryck, Ordets män och statsmakterna, Stockholm, Carlssons Bokförlag, 1997, s 57 

12 Funcke, 1997, s 49 

13 Leth, Göran: ”Svensk pressfrihet i skuggan av andra världskriget” i Brylla, Charlotta/Almgren Birgitta/Kirsch, Frank-Michael (utg.): Bilder i 

kontrast, Interkulturella processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazismen 1933-45. Schriften des Centers für deutsch-dänischen 

Kulturtransfer an der Universität Aalborg, Bd. 9, Aalborg, 2005, s 31 
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När kriget sedan bröt ut vidtogs i Sverige en rad åtgärder som gick på tvärs mot den 
traditionella svenska pressfriheten. Skrifter som inte bedömdes som åtalbara men som 
ansågs kunna skapa missförstånd i relation till främmande makt drogs in genom 
regeringsbeslut. Detta förfarande var i och för sig lagligt men det hade aldrig tidigare använts 
sedan tryckfrihetsförordningens tillkomst i början av 1800-talet. Statliga Postverket och 
Statens Järnvägar förbjöds att transportera misshagliga skrifter. Riksdagen lagstiftade även 
om censur i händelse av krig och krigsfara; lagen avskaffades dock senare utan att ha 
tillämpats.  

Vad gäller ingreppen mot pressen för artiklar som ansågs störa relationen till främmande 
makt kan man i stort sett sätta likhetstecken mellan främmande makt och Nazityskland och 
dess allierade. Av totalt 313 beslag gjordes 264 mot tidningar som innehöll angrepp på 
Nazityskland och dess allierade. 200 av beslagen drabbade kommunistiska, syndikalistiska 
och vänstersocialistiska tidningar; 30 nazistiska. Liberala Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning och Ture Nermans Trots Allt! togs i beslag åtta gånger vardera. 14 

Som ett led i denna kristidens presspolitik inrättades den 1 februari 1940 Statens 
Informationsstyrelse, som blivit mest känd för sina grå lappar, anvisningar till tidningarna om 
vad som fick skrivas och inte, men verksamheten var mycket mer omfattande. En av 
Informationsstyrelsen mer arbetskrävande uppgifter var att läsa allt som publicerades i 
Sverige. Intressanta artiklar klipptes och arkiverades, i genomsnitt 2000 artiklar i veckan. För 
att andra statliga organ skulle få veta vad tidningarna skrev sammanställdes pressöversikter 
vilka som mest hade närmare 500 prenumeranter.15 Pressöversikterna och klippen finns 
bevarade i arkivet och utgör en veritabel guldgruva för forskning om vad den svenska 
pressen skrev under andra världskriget. 

Gotlandspressen under andra världskriget 
På Gotland utkom under andra världskriget tre dagliga tidningar: Gotlands Allehanda, 
Gotlänningen och Gotlands Folkblad. Alla tre tidningarna utkom på eftermiddagen sex dagar 
i veckan (helgfria vardagar). Gotlands Allehanda hade åtta, tio eller tolv sidor per dag och 
Gotlänningen sex eller åtta. Gotlands Folkblad hade de första krigsåren sex sidor om dagen 
och åtta det sista året sedan man köpt en ny (begagnad) press. 16 

 

Gotlands Allehanda är Gotlands äldsta fortfarande utkommande tidning startad 1873. Med 
en upplaga år 1944 på 8 800 exemplar var GA då även störst av öns tidningar. 17 

                                                 

14 Funcke, 1997, s 75, 76 

15 Wijk Johnny: “ ´Censur och propagandaministeriet´- En översikt av Informationsstyrelsens verksamhet 1940-45 utifrån dess efterlämnade arkiv” 

i Historisk tidskrift 1990:1, s 28-29 

16 Periodicitet och sidantal enligt de mikrofilmade tidningarna i Almedalsbiblioteket Visby. Uppgiften om Folkbladets nya press ur Den svenska 

pressens historia 3, 2001, s 281 

17 Tidningarnas upplagor före 1940-talets första hälft är mycket osäkra. Upplagesiffror anges ibland i tidningar, årsredovisningar, minnesskrifter 

etc men upplaga kan räknas på olika sätt och ofta saknas uppgifterna helt. 1942 tillkom Tidningsstatistik AB (TS) som mäter tidningarnas 

upplagor på ett standardiserat sätt. 1944 är det första år som alla tre tidningarna på Gotland finns med i TS redovisning varför jag valt att 

använda de siffrorna. 
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Huvudägare vid tiden för andra världskriget var konsul C E Ekman, ledande gotländsk 
företagare och även tysk konsul; redaktör och ansvarig utgivare var Arthur Nilsson.  

Gotlands Allehanda innehöll vid denna tid mycket få egna ledarkommentarer om annat än 
den gotländska lokalpolitiken där redaktören Nilsson var en av de ledande representanterna 
för högerpartiet. Högerriksdagsmannen Gustaf Swedman, som tidigare ägt Gotlänningen, 
skrev riksdagskrönikor under signaturen Svix och under de första krigsåren publicerade GA 
utrikeskrönikor av Rutger Essén, ”en av de ledande männen i den pronazistiska tidningen 
Dagsposten”. 18 

 

Tidningen Gotlänningen startades 1884. Efter att ha betecknat sig först liberal och senare 
höger köptes den 1936 av gotländska bondeförbundare; säljare var högerriksdagsmannen 
Gustaf Svedman. Ansvarig utgivare blev den tidigare redaktionssekreteraren Bertil Kahlström 
men eftersom han politiskt inte hörde hemma bland de nya ägarna fick Gotlänningen som 
första tidning på Gotland en särskild politisk redaktör, Karl Lindegren, som 1941 efterträddes 
av Sven Wijk. Upplagan 1944 var 6 200 exemplar. Tidningen hade under krigsåren 
ledarkommentarer under en särskild vinjett flera dagar i veckan, ibland signerade och ibland 
osignerade.  

 

Gotlands Folkblad startades 1928 av gotländska fackföreningar och socialdemokratiska 
organisationer. Upplagan 1944 var 4 200 exemplar. Redaktör och ansvarig utgivare var allt 
sedan starten tidigare stenhuggaren och gasverkseldaren C O Nilsson.  

C O Nilson skrev ett par gånger i veckan en kommenterande text under vinjetten Revy där 
både lokal-, riks- och världspolitik avhandlades. Det förekom även osignerade ledare och 
ledarstick i tidningen samt utrikeskrönikor både av Yngve Möller och andra. 

 

Under krigsåren fanns i Sverige fortfarande uppemot 250 landsortstidningar varav närmare 
hälften inte hade mer än 5 000 i upplaga. 19 Såväl Gotlands Allehanda som Gotlänningen 
fanns alltså på den övre halvan av upplagelistan och Gotlands Folkblad högt upp på den 
undre. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

18 Nationalencyklopedin Rütger Essén 

19 Den svenska pressens historia 3, 2001, s 292-293 
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Forskningsläget  

Den svenska presspolitiken under andra världskriget  
Andra världskriget ur ett svenskt perspektiv har varit föremål för två stora svenska 
forskningsprogram.  

 

Med start 1966 pågick i tolv år vid Historiska institutionen i Stockholm SUAV-projektet, 
”Sverige under andra världskriget”. Resultatet blev ett tjugotal doktorsavhandlingar, några 
böcker och ett antal artiklar. Fokus var som framgår av rubriken förhållandena i Sverige 
under andra världskriget och de olika avhandlingarna behandlar ämnen som inrikespolitiken, 
utrikespolitiken, det säkerhetspolitiska läget, opinionsläget etc.  

År 2000 beslutade regeringen att det skulle genomföras ett bredare forskningsprogram om 
Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. Frågor som skulle tas upp 
var bland andra antisemitismen i det svenska samhället, vad man i Sverige visste om 
Förintelsen, flyktingpolitiken och frågan om hur Sverige tog hand om misstänkta 
krigsförbrytare. 

 

Det skrevs aldrig någon sammanfattning av SUAV-projektet, men Alf W Johanssons bok Per 
Albin och kriget, Samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget 20 kan som 
författaren själv skriver ”med viss rätt betraktas som en sammanfattning av åtminstone en del 
av detta forskningsprojekts verksamhet”. 21 Alf W Johanssons eget bidrag i SUAV-projektet 
var avhandlingen Finlands sak, Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940 22. 

Johansson fortsatte sedan att arbeta med andra världskriget och 1983 utkom hans bok Den 
nazistiska utmaningen, Aspekter på andra världskriget. 23 Första upplagan på omkring 140 
sidor byggde helt på föreläsningar som Alf W Johansson hållit vid Stockholms universitet och 
gav en översikt över andra världskrigets, dess bakgrund och följder i kalla kriget. Ett särskilt 
avsnitt behandlade Norden under den aktuella tiden. Boken som sedan kompletterats flera 
gånger har blivit något av ett standardverk om Sverige under andra världskriget och den 
senaste sjätte upplagan 24är tre gånger så omfångsrik som första. 

 

Klas Åmark var en annan av de historiker som disputerade på en avhandling framtagen 
under SUAV-projektet, Makt eller moral, Svensk offentlig debatt om internationell politik och 

                                                 
20 Johansson, Alf W: Per Albin och kriget, Samlingsregeringen och utrikespolitiken under andra världskriget, Stockholm, Tidens förlag, 1985  

21 Johansson, 1985,  s 11 

22 Johansson, Alf W: Finlands sak, Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940, Stockholm, Allmänna förlaget, 1973 

23 Johansson, Alf W: Den nazistiska utmaningen, Aspekter på andra världskriget, Stockholm, Tidens förlag, 1983 

24 Johansson, Alf W: Den nazistiska utmaningen, Aspekter på andra världskriget, Sjätte upplagan, Stockholm, Prisma 2006 
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svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939 25. Klas Åmark kom sedan att forska om 
svensk arbetsmarknadspolitik och blev professor vid Stockholms universitet men återvände 
till andra världskriget då han 2001 utsågs till koordinator för det nya forskningsprogrammet. 
Som koordinator skulle han skriva en slutrapport men det blev en sammanfattande bok på 
över 700 sidor, Att bo granne med ondskan, Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland 
och Förintelsen 26. 

 

Att den traditionella svenska pressfriheten inskränktes under krigsåren är allmänt känt och 
tas upp av både Johansson och Åmark liksom av de flesta andra författare som skriver om 
Sverige under andra världskriget. Men som Alf W Johansson konstaterar i sjätte upplagan av 
Den nazistiska utmaningen år 2006 ”Tryckfrihetspolitiken och opinionskontrollen utgör 
fortfarande något av ett svart hål i svensk forskning (…) Det saknas inte bara en systematisk 
studie över den Westmanska tryckfrihetspolitiken, även mer djupgående studier av 
Informationsstyrelsens och Folkberedskapens verksamhet lyser ännu med sin frånvaro” 27 
och Klas Åmark skriver 2011 om presspolitiken att ”Olika forskare har specialstuderat skilda 
inslag i politiken, medan de mer sammanfattande översikterna släpar efter.” 28 

De första beskrivningarna av krigsårens presspolitiken kom bara några år efter krigsslutet. 
Den socialdemokratiske riksdagsmannen Rolf Edberg som var ledamot av 1944 års 
tryckfrihetsutredningen skrev tre artiklar i den socialdemokratiska tidskriften Tiden 1947. 29 

Två år senare utkom antologin Moderna drakar, En debatt om dagspressens problem. Bland 
de tolv bidragen finns ett av Manne Ståhl med rubriken Den svenska pressen under andra 
världskriget. 30 Författaren Manne Ståhl (1901-1976) var under kriget huvudredaktör och 
ansvarig utgivare för liberala Karlstads-Tidningen och senare i mer än 20 år folkpartistisk 
riksdagsledamot. 

Ståhl anknyter inledningsvis till diskussionen tidigare under 1930-talet och menar att pressen 
redan då, oberoende av partierna, ”iklädde sig rollen av utrikespolitisk opinionsbildare vid 
sidan av eller rakt emot regering och riksdag”.  Men han menar också att vid krigsutbrottet 
”hela den svenska pressen med undantag av den kommunistiska samt de obetydliga 
nazistbladen anslöt sig enhälligt till den socialdemokratiska regeringens 
neutralitetsförklaring” och att pressen överlag även var positiv till samlingsregeringens 
tillkomst. Men uppslutningen bakom neutralitetspolitiken innebar inte att tidningar avstod från 
att kritisera Nazityskland liksom de gjort även före kriget och att pressen under kriget blev en 

                                                 

25 Åmark, Klas: Makt eller moral, Svensk offentlig debatt om internationell politik och svensk utrikes- och försvarspolitik 1938-1939, Stockholm, 

Allmänna Förlaget 1973  

26 Åmark, Klas: Att bo granne med ondskan, Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen, Stockholm, Albert Bonniers Förlag, 

2011 

27 Johansson, 2006, fotnot 1 s 380, 381 

 

28 Åmark, 2011,s 246 

29 Åmark, 2011, fotnot 1 s 210 

30 Stål, Manne: ”Den svenska pressen under andra världskriget” i Moderna drakar, En debatt om dagspressens problem, redaktör Ragnar 

Thoursie, Stockholm, AB Ljus 1949 
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”folkets emotionella säkerhetsventil” eftersom det inte fanns några andra fora där 
utrikespolitiken diskuterades.  

 

Ett viktigt verk om presspolitiken under kriget är Nils Funckes Tryckfriheten under tryck, 
Ordets män och statsmakterna 31. Nils Funcke är inte historiker utan journalist och har bland 
annat varit kanslichef för Föreningen Grävande Journalister och chefredaktör för tidningen 
Riksdag & Departement.  

Funcke bygger till stor del på redan tryckta källor men han har även själv forskat i 
arkivmaterialet när det gäller Pressnämnden som var ett statligt initierat organ för pressens 
självsanering eller självcensur om man vill använda det uttrycket. 

När det gäller Informationsstyrelsens verksamhet har Funcke många källhänvisningar till en 
opublicerade licentiatavhandling från 1973 av Göran Boberg Statens Informationsstyrelse, 
Studier i statlig informationspolitik 1939-1945 32. Bobergs avhandling som skrevs inom ramen 
för SUAV-projektet är den mest omfattande beskrivningen jag funnit av 
Informationsstyrelsens verksamhet, trots att den skrevs då arkivet fortfarande var 
hemligstämplat och författaren först genom regeringsbeslut fick tillgång till delar av det. 

Statens Informationsstyrelse blev enligt Boberg i pressens och allmänhetens ögon strykpojke 
för regering och myndigheter som därigenom själva fick arbetsro.  Han anser vidare att 
politiken var kontraproduktiv eftersom brist på information ledde till ökad ryktesspridning och 
misstro mot regering och myndigheter.  

Ett par andra historiker som skrivit om SIS är Johnny Wijk och Göran Andolf. Wijk betecknar 
Informationsstyrelsen som ett av de mest kontroversiella kristidsorganen under andra 
världskriget  33 medan Andolf har en mer förstående uppfattning.34 Enligt honom var de grå 
lapparnas vädjanden nästan genomgående väl berättigade och nödvändiga. Han framhåller 
också att ingreppen mot pressen främst drabbade en liten grupp ytterlighetstidningar, främst 
kommunistiska, medan huvuddelen av pressen gick fri.  
 

Även Den svenska pressens historia 3 innehåller ett avsnitt om presspolitiken under 
krigsåren och Informationsstyrelsens verksamhet. 35 

                                                 
31 Funcke 1997 

32 Boberg, Göran: Statens informationsstyrelse – studie i statlig informationspolitik 1939-1945, opublicerad licentiatavhandling, Stockholm, 1973 

33 Wijk, 1990 

34 Andolf,Göran: ”De grå lapparna, Regeringen och pressen under andra världskriget” i Nya fronter? 1943 – spänd väntan, redaktör Bo 

Hugemark, Stockholm, Probus förlag, 1994 

35 Den svenska pressens historia 3, 2001, s 266-280 
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Gotlandspressen under andra världskriget 
Det finns egentligen inget publicerat vetenskapligt material om Gotlandspressen under andra 
världskriget. Vad jag kunnat finna har ingen heller tidigare undersökt vad man i 
Informationsstyrelsens arkiv kan hitta om specifikt de gotländska tidningarna.  

De enda tryckta källor som mer utförligt behandlar de gotländska tidningarna var under 
många år Pelle Sollermans Berättelsen om Gotlands Folkblad 36 och densammes En 
landsortsredaktörs berättelser 37. Sollerman var anställd på Gotlands Folkblad från 1935 och 
chefredaktör 1950-1978. Den förstnämnda boken utkom till tidningens 50-årsjubileum 1978 
och den senare är Sollermans memoarer. Pelle Sollerman var även skönlitterär författare och 
gemensamt för båda böckerna är en skönlitterär touche och att källhänvisningar saknas 
förutom till direkta tidningscitat. 

Så sent som 2009 kompletterades den tryckta gotländska presshistorien med Carl-Erik 
Nilssons Dubbe, Luft-Kalle och några till … Episoder ur gotländsk tidningshistoria. 38 Boken 
som har tidningen Gotlänningen i centrum är mindre subjektiv än Sollermans men saknar 
även den detaljerade källhänvisningar.  

Gotlands Allehandas påstådda protyskhet berörs även i en artikel av Mickael Lundgren, ”Titt 
på medborgare höjd över alla misstankar, Konsuln och nazismen” i tidskriften Haimdagar nr 
2/1998. 

Utöver ovanstående avhandlas den gotländska pressen under andra världskriget i ett par 
opublicerade uppsatser vid Högskolan på Gotland. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Sollerman, 1978 

37 Sollerman, Pelle: En landsortsredaktörs berättelser, Hargshamn, Arete, 1997 

38 Nilsson, 2009 

39 Berg, Fredrik: Den gotländska nazismen på 1930-talet - en reaktion på ett samhälle i förändring , Högskolan på Gotland, D-uppsats 2000;  

Nilsson, Stefan: Politisk tendens i Gotlandspressen 1938-1945. En studie av nyhetsskildringen hos Gotlands Allehanda och Gotlands Folkblad 

under det andra världskriget, Högskolan på Gotland C-uppsats 2001 
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Arkivundersökningen  
Informationsstyrelsens arkiv 40 består av 481 volymer som upptar 22 hyllmeter. Föreliggande 
undersökning har koncentrerats till fyra områden: pressöversikterna, de grå lapparna, 
informationsdagarna samt mot de gotländska tidningarna vidtagna åtgärder.  

Pressöversikterna 
En av Informationsstyrelsen mer omfattande uppgifter var att läsa allt som publicerades i 
Sverige. Intressanta artiklar klipptes och arkiverades, i genomsnitt 2000 artiklar i veckan. För 
att andra statliga organ skulle få veta vad tidningarna skrev sammanställdes pressöversikter 
vilka som mest hade närmare 500 prenumeranter. 41 

Pressöversikterna och klippen var uppdelade i två kategorier, utrikes respektive inrikes. Varje 
artikel som omnämndes i pressöversikterna numrerades och arkiverades. 

I de utrikespolitiska pressöversikterna som omfattar nio volymer 42 refereras totalt 23162 
artiklar. Jag har vid en genomgång endast funnit sju artiklar från de gotländska tidningarna; 
sex från Gotlänningen och en från Gotlands Folkblad. 

 

5 december 1940, Quislings tid ute?, Gotlands Folkblad, ledarstick 43 

28 april 1941, Finlands utrikespolitiska ställning, Gotlänningen, ledare signerad K.L. 44 

18 augusti 1941, Mötet på Atlanten, Gotlänningen, ledare signerad K.L. 45 

20 september 1941, Finlands utrikespolitik, Gotlänningen, ledare signerad K.L. 46 

29 maj 1942, Språnget mot Kakasus, Gotlänningen osignerad ledare 47 

3 april 1943, Nordens enhet, Gotlänningen ledare signerad K.L. 48 

11 december 1943 Det världspolitiska läget, Gotlänningen osignerad ledare. 49 

 

Gotlands Allehanda finns inte alls representerad bland de utrikespolitiska klippen. Däremot 
finns minst en av GA publicerad utrikeskrönika av Rütger Essén klippt från annan tidning, 
ÖstgötaCorrespondenten. 50 

                                                 
40 Riksarkivet SE/RA/2703 

41 Wijk,1990, s 28-29 

42 SE/RA/2703, volym 25-33 

43 SE/RA/2703, volym 26, löpnummer U3672 

44 SE/RA/2703, volym 27, löpnummer U6106 

45 SE/RA/2703, volym 28, löpnummer U8275 

46 SE/RA/2703, volym 28, löpnummer U8843 

47 SE/RA/2703, volym 29, löpnummer U12265 

48 SE/RA/2703, volym 31, löpnummer U15881 

49 SE/RA/2703, volym 32, löpnummer U19467 
50 SE/RA/2703, volym 27, löpnummer U6699 
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De inrikes pressöversikterna omfattar 12 volymer 51 och refererar till 52 196 artiklar. Då jag 
av tidsskäl inte haft möjlighet att gå igenom samtliga volymer valde jag att studera tre av dem 
från olika år och olika tider på året: februari-maj 1940 52, maj-augusti 1941 53 samt januari-
september 1944 54. De tre perioderna innehåller avgörande skeden under själva kriget: det 
nazityska anfallen i västeuropa, anfallet mot Sovjetunionen med den så kallade 
midsommarkrisen i Sverige samt slutligen de allierade motoffensiverna på både väst- och 
östfronten. 

Den första av dessa volymer som omspänner de fyra månaderna februari-maj 1940 
innehåller referenser till 13 502 artiklar; maj-augusti 1941, också fyra månader innehåller 
2 876 artikelreferenser och januari-september 1944, mer än dubbelt så lång tid som de 
föregående volymerna 3 110 artikelreferenser. Från början refererades och arkiverades 
mängder av även nyhetsartiklar men allt eftersom tiden gick blev man allt mer restriktiv och 
koncentrerade sig till ledare och andra kommenterande artiklar. 

Detta är klart märkbart i det gotländska materialet. Av den första volymens 13 502 
artikelreferenser gäller 35 artiklar i Gotlands Allehanda, 30 i Gotlands Folkblad och 22 i 
Gotlänningen. Men bara ett mindre antal artiklar är av kommenterande art: två ledare från 
GA, sex ledare från Gotlänningen samt en ledare från Folkbladet plus åtta C O Nilssons 
Revy. 

Övriga artiklar är huvudsakligen nyhetsartiklar om försörjningsläget, beredskapsaktiviteter, 
insamlingar till Finlandshjälpen etc.  

I den andra undersökta volymen, maj-augusti 1941, som innehåller 2 876 artikelreferenser, 
kunde jag bara finna tre artiklar ur de gotländska tidningarna: 

En ledare från Gotlands Allehanda 9 maj 1941 om de inkallades problem 55, 

en artikel i Gotlands Folkblad 13 maj 1941 med rubriken Gotlandsfisket bör alternera mellan 
öst- och västkusten 56 samt en ledare från Gotlänningen 16 juni om ny prisregleringslag 57. 

I den tredje undersökta volymen fann jag bara två artiklar ur de gotländska tidningarna: 
Gotlänningens ledare den 16 februari 1947 om tryckfriheten 58 och en artikel ur Folkbladet 21 
mars om konstbevattning av sockerbetor. 59 

                                                 
51 SE/RA/2703, volym 34-45 

52 SE/RA/2703, volym 35 

53 SE/RA/2703, volym 39 

54 SE/RA/2703, volym 45 

55 SE/RA/2703, volym 39, löpnummer 33962 

56 SE/RA/2703, volym 39, löpnummer 34093 

57 SE/RA/2703, volym 39, löpnummer 34932 

58 SE/RA/2703, volym 45, löpnummer 49 756 

59 SE/RA/2703, volym 45, löpnummer 50 215 
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De grå lapparna 
De så kallade ”grå lapparna” var i själva verket både gula, blå och gröna. Beteckningen ”grå” 
skall de enligt den svenska diplomaten Sven Grafström ha fått ”därför att de väcka olust”  60 
men uttrycket ”grå lapp” användes även av SIS. Lapparna bar överskriften ”Ej för publicering” 
och innehöll anvisningar om vad tidningarna inte fick skriva. Från den första i februari 1940 
till den sista i maj 1945 utsändes totalt 313 stycken. 61 Den första lappen daterad 2 februari 
1940 gällde meddelanden rörande isförhållanden i svenska farvatten; den sista utsändes den 
9 maj 1945 med innehållet att samtliga utfärdade grå lappar upphörde att gälla.  

Jag har utifrån registrets rubriker på lapparna delat upp dessa i fem olika kategorier. Lappar 
som berör det svenska försvaret, den svenska folkförsörjningen, relationerna till de 
krigförande staterna, flyktingar till Sverige samt övrigt. Vissa lappar kan ta upp flera ämnen, 
dessa lappar har då hänförts till det ämne som dominerar. Alla lappar som berör de svenska 
aktionerna i slutet av kriget för att till Sverige rädda judar och andra ur nazityska 
koncentrationsläger har förts till kategorin relationerna till främmande makt eftersom det är 
detta som åberopas när man förklarar varför uppgifterna inte får publiceras. Kategorin 
”övrigt” är exempelvis meddelanden om vilka tidigare lappar som fortfarande gäller, uppgifter 
om medlemmar i kungliga familjens resor etc.  

 

Som exempel på den första gruppen kan nämnas den så kallade 197:an som hos SIS 
egentligen har beteckningen nr 27a 1940 men som handlar om Kungl Maj:ts kungörelse nr 
197 av den 12 april 1940 som förbjuder publicering av i stort sett allt som rör det svenska 
försvaret. SIS kommer senare många gånger i samband med olika händelser som berör 
försvaret att hänvisa till 197:an. 62 

 

Ett exempel på en lapp som förbjuder publicering av uppgifter om försörjningsläget är nr 90 
1940 daterad 4 september 1940 ”Angående ransonering av bröd m.m.” som det står i SIS 
förteckning över lapparna. Inledningsvis refereras till uppgifter i pressen att landets 
reservlager av brödsäd skulle vara starkt decimerat varefter ansvarig myndighet förklarar att 
endast cirka fem procent av lagren tagits i anspråk men att läget ändå är allvarligt varför man 
på grund av risken för hamstring vädjar till pressen ”att icke framställa situationen i en allt för 
mörk dager”. 63 

 

Den mest kritiserade kategorin av lappar är den som handlar om uppgifter som enligt 
myndigheterna negativt kunde påverka relationerna till de krigförande staterna. Ett exempel 
på detta är nr 65 1940 ”Angående förmenta övergrepp mot norska civilbefolkningen”. 
Informationsstyrelsen anför att varje krigförande stat betraktar alla påståenden om våldsdåd 
och övergrepp mot de civila såsom mycket allvarliga beskyllningar för att icke säga en grov 
förolämpning mot vederbörande krigsmakt. ”Det är därför av yttersta vikt, att dylika uppgifter 

                                                 
60 Funcke, 1997, s 104 

61 SE/RA/2703 volym 50 innehåller ett register över lapparna och volym 23 själva lapparna. Antalet 313 är antalet poster i registret varav tre 

lappar är dubbelregistrerade. 

62 Bilaga 1 

63 Bilaga 2 
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icke givas publicitet” skriver SIS och avslutar med att det ”i nuvarande läge innebär … en 
verklig fara för vårt land att återgiva påståenden och uppgifter av denna art”. 64 

Ett exempel på den fjärde kategorin, uppgifter om flyktingar, är nr 26 1944 som handlar om 
en baltisk flyktingbåt som under än mer dramatiska omständigheter än vanligt kommit till 
Gotland. Ombord fanns förutom baltiska flyktingar även några tyska soldater varav en var 
svårt skottskadad. Fartyget skulle egentligen till Tyskland men de baltiska flyktingarna hade 
efter en eldstrid då den tyska soldaten skadades tagit över fartyget och lagt om kursen mot 
Gotland. SIS hemställde att tidningarna inte skulle skriva något om vad som hänt ombord på 
grund av risken för repressalier. Vidare påminner man om en tidigare utsänd grå lapp ”vari 
särskilt underströks angelägenheten av att icke offentliggöra uppgifter angående 
flyktingarnas namn och yrken, namn på flyktingbåtar, ort varifrån flyktföretag utgått, närmare 
uppgifter angående flyktvägar och antalet flyktingar i de olika transporterna.” 65 

Längst ner på lappen meddelades ” Till bekräftelse av tidigare genom T.T. utsänt 
meddelande”. 

Förklaringen till denna sista mening är att lapparna från SIS distribuerades till tidningarna 
med post men vid brådskande fall som ovanstående även via Tidningarnas Telegrambyrå. 
Pelle Sollerman har i Berättelsen om Gotlands Folkblad skildrat hur mottagningen av 
dagsfärska TT-nyheter gick till vid denna tid: 

 En ”rytare” från TT i Stockholm ringde upp och läste upp en mening i 
 taget, som mottagaren hade att ryta in i en diktafon. I en vaxrulle ristades 
 telegrammen in, och sedan avlyssnades de av mottagaren, som skrev ut 
 nyheterna på skrivmaskin. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Bilaga 3 

65 Bilaga 4 

66 Sollerman, 1978, s 81 
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Grå lapparna fördelade på innehållskategori och år 

 Försvars-
frågor 

Folkförsörj-
ningsfrågor 

Utrikes- 
relationer 

Flykting- 

frågor 

Övrigt 

 

1940 55 10 40 1 9 

1941 6 9 20 5 2 

1942 7 3 19 2 1 

1943 8 2 6 5 12 

1944 4 3 28 8 5 

1945   39 1 3 

 

Första året dominerar medelanden om det svenska försvaret och relationerna till de 
krigförande men sedan blir relationerna till de krigförande den ensamt dominerande 
kategorin.  

 

SIS Informationsdagar  
Ett annat sätt att delge tidningsredaktionerna hur regering och myndigheter såg på 
situationen och vad som kunde publiceras var SIS:s Informationsdagar. Den första 
arrangerades i Stockholm den 23 november 1940 och sedan arrangerades fyra varje år fram 
till den sista som hölls den 5 maj 1945. 67 För att stimulera till deltagande kunde SIS bidra till 
redaktörernas resekostnader.  

Utrikesminister Christian Günther medverkar vid flertalet informationsdagar liksom 
folkhushållningsminister Axel Gjöres. Information om det militära läget med någon från 
Försvarsstaben är också en återkommande programpunkt. Statsminister Per Albin Hansson, 
finansminister Ernst Wigforss, handelsminister Fritiof Domö och andra statsråd medverkar 
vid enstaka tillfällen liksom företrädare för kristidsmyndigheter som Bränslekommissionen, 
Livsmedelskommissionen med flera. 

”Redaktörerna fick under tysthetslöfte kvalificerad information från ministrarna. Ibland 
snabbare och fylligare än riksdagen. Genom att de ställde upp på dessa premisser och fick 
känna sig utvalda ökade deras lojalitet gentemot regeringen”, skriver Funcke. 68 

I arkivet saknas deltagarförteckning till två av Informationsdagarna, 27 februari 1943 och 7 
juli 1944,  men vid de övriga finns en eller två av de gotländska tidningarna representerad vid 
17 tillfällen. GA:s Arthur Nilsson är närvarande vid 14 gånger:  23 november 1940, 16 januari 

                                                 
67 SE /RA/2703  volym 106 innehåller inbjudan, program, referat av vissa inslag och deltagarförteckningar för Informationsdagarna 

68 Funcke, 1997, s 108 
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1941, 24 april 1941, 4 oktober 1941, 3 oktober 1942, 8 maj 1943, 25 september 1943, 27 
november 1943, 26 februari 1944, 30 september 1944, 18 november 1944, 16 januari 1945, 
17 mars 1945 och 5 maj 1945. Gotlänningen representeras av Karl Lindegren nio gånger, 23 
november 1940, 16 januari 1941, 24 april 1941, 4 oktober 1941, 6 december 941, 21 februari 
1942, 18 april 1942, 5 december 1942, 25 september 1943. Lindegren representerar alltså 
Gotlänningen vid Informationsdagar även sedan har slutat på tidningen. Gotlänningens Bertil 
Kahlström deltar fyra gånger, 23 november 1940, 21 februari 1942, 26 februari 1944, 5 maj 
1945 och Malte Ottosson en gång 8 maj 1943. 

 Gotlands Folkblad däremot finns inte med någon enda gång. 

 

Av SIS mot Gotlandspressen vidtagna åtgärder 
När Informationsstyrelsen vid sin granskning fann artiklar som bedömdes kunde skada 
landets intressen skulle detta anmälas till justitiedepartementet. 69 Ingen av de gotländska 
tidningarna blev vad jag kunnat finna föremål för sådana åtgärder.  

1941 inrättade regeringen ett nytt organ, Pressnämnden, med representanter för pressens 
egna organisationer och med uppgift att verka för självdisciplin. Pressnämnden kunde efter 
anmälan från Informationsstyrelsen klandra ansvariga utgivare, både offentligt och 
konfidentiellt. Inte heller detta drabbade, så vitt jag funnit, någon av de gotländska 
tidningarna.  

Vid mindre allvarliga förseelser kunde även Informationsstyrelsen själv till ansvarige 
utgivaren påtala vad man ansåg var felaktig publicering.  

När tveksamma artiklar upptäcktes vid genomläsning av tidningarna klipptes dessa artiklar 
och sändes vidare till en högre befattningshavare för bedömning. Dessa artiklar finns 
registrerade och arkiverade i egen nummerserie. Vid en genomgång av detta register 70 har 
jag funnit ett 30-tal artiklar ur de gotländska tidningarna men i de allra flesta fall har den 
högre befattningshavarens granskning resulterat i kommentaren ”Ingen åtgärd”. Som 
exempel på sådana artiklar som inte föranledde någon ytterligare åtgärd kan nämnas 
”Ballongfynd utanför Gotland” i GA den 16 maj 1940 71 och ”Hittade projektil vid Blåhäll, tog 
den som minne” i GF den 28 februari 1944 72. 

I bland infordrades yttranden från militären innan ett ärende kunde avslutas. Den 6 november 
1942 publicerade GF en artikel om en övning utanför Visby. I artikeln talas om ”fartyg ur 
Gotlandsflottan”. Ordet ”Gotlandsflottan” är understruket med rödpenna och i marginalen 
finns ett rött frågetecken.  

På arket finns sedan noterat ”Marinens Pd, löjtnant Sjöcrona [namnet svårläst, kan vara fel]: 
fartyg ur Gotlandsflottan populariserad benämning av ´Visbyavdelningen´ som är rätta 
namnet. Intet att erinra.” 

                                                 
69 Svensk Författningssamling 1940:60 
70 SE/RA/2703 volym 59 
71 SE/RA/2703, volym 388, löpnummer F 381 
72 SE/RA/2703, volym 393, löpnummer F 1881 
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Efter detta klargörande antecknas beslutet ”F.n. ingen åtgärd m.h.t. det militära utlåtandet.” 73 

Jag har bara funnit sex publiceringar i de gotländska tidningarna som föranledde 
Informationsstyrelsen att ta kontakt med ansvarige utgivaren. 

18 april 1940 skriver Gotlands Allehanda i en liten notis att arbetet på flygfältet vid Bingeby 
återupptagits efter vinterns paus. 74 

Denna notis föranleder ett samtal från Informationsstyrelsen till ansvarige utgivaren Arthur 
Nilsson. Men när Gotlands Folkblad 20 maj året därpå 1941 och Gotlänningen 29 april 
ytterligare ett år senare 1942 också nämner Bingeby-flygfältet granskas detta men med 
resultatet ingen åtgärd. I det senare fallet antecknas att flygfältet redan torde vara 
internationellt känt genom turisttrafik.  

I april 1941 är det Gotlänningens ansvarige utgivare Bertil Kahlström som får ett samtal från 
Informationsstyrelsen efter att tidningen den 22 april publicerat en notis om att 
Drätselkammaren godkänt ett förslag att camouflera elverkets betongbyggnad vid 
Slottsbacken med gullregnsträd, stenpartier med mera till en kostnad av 1500 kronor. 75 

På klipparket finns noterat att chefredaktör Kahlström upplyst att camouflering endast var av 
estetiska skäl. Elverket hade åsidosatt stadsplanebestämmelser varefter kommunalt bråk 
hade uppstått. ”Från försvarssynpunkt torde anläggningen vara av ringa betydelse, och 
militära skäl ha överhuvud ej anförts för camoufleringen.” 

Efter denna förklaring vidtas ingen ytterligare åtgärd. 

Några dagar senare publicerar Gotlands Folkblad den 24 april 1941 en insändare 
undertecknad ”Fältpost 18612” som tackar Kappelshamns husmödrar för att de bjudit de där 
förlagda soldaterna på kaffe. 76 

Enligt en anteckning på klipparket har Försvarsstaben påtalat det olämpliga i publiceringen 
och att det bör påpekas för tidningen vilket sker genom ett samtal till chefredaktören C O 
Nilsson den 7 maj   

Samma dag får även Gotlands Allehandas chefredaktör Arthur Nilsson telefonsamtal sedan 
tidningen den 29 april publicerat en artikel om en kommande Kamratfest på A7 med 
detaljerade uppgifter om programmet: ”… där det först blir visning av 10 och 15 batteriernas 
förläggningslokaler … Vidare kommer man att demonstrera  en del pjäser, nämligen 7 cm. 
fältkanon, 10,5 cm. haubits, 7 cm luftvärnskanon, 40 mm. luftvärnsautomatkanon samt några 
äldre pjäser …” 77 

På klipparket finns Försvarsstabens synpunkter noterade. Kritiken gäller ”10 och 15 
batteriernas förläggningslokaler” eftersom A 7 i fredstid bara omfattar 4 á 5 batterier. Men 
beträffande uppräkningen av de olika pjäserna ”är ingen erinran att göra då dessa pjäser 
även i fredstid finnas på Gotland”.  

Sedan dröjer det till 1944 innan någon av de gotländska redaktörerna på nytt får samtal från 
Informationsstyrelsen. 4 augusti detta år publicerar Gotlänningen en artikel med rubriken 

                                                 
73 SE/RA/2703, volym 390, löpnummer F 1123 

74 SE/RA/2703, volym 387, löpnummer F 136, 

75 SE/RA/2703, volym 388, löpnummer F 352 

76 SE/RA/2703, volym 388, löpnummer F 360 

77 SE/RA/2703,  volym 388, löpnummer F 361, bilaga 5 
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”Närmare två hundra balter till Gotland Flyktingströmmen har ökat betydligt de senaste 
dagarna” 78 

Enligt anteckningen på klipparket är detta ett brott mot ”grå lapp av den 19 juni” vilket 
påtalats i telefon till Gotlänningens redaktör som beklagat publiceringen och förklarat den 
med att han glömt denna lapp.  

Den 22 september är det Gotlands Allehandas Arthur Nilsson som får ett samtal angående 
en artikel om att det kommit ett par båtar med baltiska flyktingar. Kritiken gäller att det finns 
uppgift om antal flyktingar, ursprungsort, i ett fall även yrke samt hur lång tid resan tagit. 79   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 SE/RA/2703, volym 393, löpnummer F 1983 

79 SE/RA/2703, volym 393, löpnummer F 2000  
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Sammanfattande diskussion 
Syfte med denna studie har varit att utifrån SIS:s efterlämnade arkiv beskriva SIS relation till 
de gotländska tidningarna samt utreda om SIS vidtog några åtgärder mot de gotländska 
tidningarna och om det i så fall var Gotlands Folkblads påstådda antinazism och/eller 
Gotlands Allehandas påstådda tyskvänlighet som SIS reagerade på.                             

För att anknyta till det inledande citatet ur ambassadör Möllers memoarer kan man 
konstatera att Möller har fel när han skriver: ”Troligen var det endast GF:s från huvudstaden 
undanskymda tillvaro som räddade den från justitieminister K G Westmans härjande 
kvarstadspolitik.” 

Som framgått ovan visste myndigheterna i Stockholm mycket väl vad Gotlands Folkblad och 
de lokala kollegorna Gotlands Allehanda och Gotlänningen skrev. Tidningarna lästes liksom 
alla andra svenska tidningar kontinuerligt hos Statens Informationsstyrelse. Artiklar som 
ansågs intressanta refererades i pressöversikterna och arkiverades. Och artiklar blev som 
framgått ovan föremål för påpekanden till de ansvariga utgivarna. 

Men bland de totalt sju utrikespolitiska artiklar i de gotländska tidningarna som klipptes och 
refererades är endast en, ett ledarstick, ur Gotlands Folkblad och ingen från Gotlands 
Allehanda. Av de 87 inrikespolitiska artiklarna i de undersökta volymerna är endast 20 
ledarkommentarer; de övriga är huvudsakligen nyhetsartiklar om försörjningsläget, 
beredskapsaktiviteter etc. 
 

Och det var alltså endast sex artiklar som föranledde några åtgärder mot de gotländska 
tidningarna från Informationsstyrelsen. Fem av dessa artiklar som Informationsstyrelsen 
reagerade på i de gotländska tidningarna var av allmän nyhetskaraktär; den sjätte var en 
insändare. Inte i något enda fall resulterade en kommenterande artikel i kritik för olämplig 
publicering. 

Fyra av de artiklar som föranledde påpekanden innehöll uppgifter som rör försvaret och två 
uppgifter om flyktingar. Av de fyra kritiserade artiklarna som rörde försvaret var en publicerad 
1940 och tre år 1941. De två kritiserade artiklarna som berörde flyktingar var båda 
publicerade år 1944.   

Gotlands Allehanda kritiserades tre gånger, Gotlänningen två gånger och Gotlands Folkblad 
en gång.  

Denna fördelning på ämnen och år av de i de gotländska tidningarna påtalade artiklarna 
överensstämmer i stort med den bild som Boberg redovisar för SIS:s åtgärder mot pressen 
över huvud taget.  Av totalt 499 artiklar som föranledde påpekanden avsåg 307 brott mot den 
så kallade 197:an, det vill säga uppgifter om försvaret och 234 av dessa artiklar var 
publicerade under krigets två första år. 80 

De artiklar i Gotlandstidningarna som kritiseras stämmer även väl överens med Bobergs 
konstaterande att när små och medelstora landsortstidningar fick påpekanden från SIS 
gällde det oftast enstaka publiceringar av någon militär installation eller förekomsten av ett 
lokalt beredskapsförband och att dessa överträdelser för det mesta är ”olycksfall i arbetet” 
orsakade av glömska, brådska och slarv.  81  

                                                 
80 Boberg s II:81 
81 Boberg II:95 
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Svaret på den primära frågan blir alltså att SIS visserligen vidtog några åtgärder mot de 
gotländska tidningarna men att det inte i något fall var Gotlands Folkblads påstådda 
antinazism och/eller Gotlands Allehandas påstådda tyskvänlighet som SIS reagerade på.                             

 

Men detta innebär inte med nödvändighet att Yngve Möller har fel när han påstår att 
tidningen ”var en av nazismens mest oförsonliga fiender i svensk press” eller att påståenden 
om Gotlands Allehandas protyskhet är felaktiga.  

Ingreppen mot pressen för publicering som negativt kunde påverka relationerna till de 
krigförande staterna och särskilt då Nazityskland skedde enligt Åmark ”normalt i samarbete 
mellan Utrikes- och Justitiedepartementet – det var UD som förmedlade eller framför allt 
förutsåg klagomål från främmande makter”. 82 

Den tyska ambassaden i Stockholm följde kontinuerligt ett 90-tal svenska tidningar. 83 Enligt 
Pelle Sollerman hade ambassaden uppmärksammat att den tyske konsuln i Visby ägde 
Gotlands Allehanda 84 men i vilken utsträckning ambassaden följde de gotländska 
tidningarna har legat utanför denna undersökning och får vara en uppgift för framtida 
forskning. Enligt Åmark var det dock ”inte de med den fränaste kritiken av Nazityskland” som 
tyskarna främst riktade sina attacker mot utan ”de stora och inflytelserika tidningarna …”  85 
och i denna kategori ingick inte de gotländska. 

Som framgått tidigare drabbade huvuddelen av de tyngre åtgärderna kommunistiska, 
syndikalistiska och vänstersocialistiska tidningar. Och Åmark framhåller att ”Ingreppen gällde 
inte bara kritik av främmande makter, utan handlade också om att komma åt en kritik av 
samlingsregeringen” .86 Och som både Manne Ståhl 87 och Åberg konstaterar var huvuddelen 
av pressen lojal med samlingsregeringen. 88  

Hur denna lojalitet kunde ta sig uttryck i självcensur ges också i Pelle Sollermans Berättelsen 
om Gotlands Folkblad när han skriver om försvarsminister Per Edvin Skölds föredrag vid de 
gotländska socialdemokraternas partifest på Högklint 1941: 

 Han fördömde det nazistiska barbariet, han till och med ironiserade 
 över korpral Hitler. Han uttalade solidaritet med folken i härtagna länder.  

 Referenten från Gotlands Folkblad antecknade ivrigt, pennan flög över 
 notisblockets blad. (…)  

 (--- ) 

 Vid åttatiden kom Sköld upp på redaktionen tillsammans med K F  Söderdahl 
 och C O Nilsson … Sköld slog sig ned i Ceos postmästarstol, tog på sig 
 glasögonen och började läsa. När han var färdig kallade han på referenten. 

                                                 

82 Åmark, 2011, s 218 

83 Åmasrk, 2011, s 212 

84 Sollerman, 1978, s 12 

85 Åmark, 2011, s 212 
86 Åmark, 2011, s 246 

87 Stål, Manne 1949 
88 Åmark, 2011, s 247 
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 - Det här avsnittet om Hitler tar vi bort. Det kan leda till förvecklingar.  

 - Men du sa ju det. 

 - Ja, jag menade det också. 

 - Men det var ju det bästa i hela talet. 

 Sköld, som var vänligheten själv, log: 

 - Det farligaste också.  

 Så det blev som Sköld ville. 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Sollerman 1978 s 83, 84 
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