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Abstract 

This studys purpose has been to deepen the knowledge about the swedish view on the first 

world war, through a local perspectiv. This has been accomplished by examining which 

perspective story the paper used and if they took one of the superpowers’ side during the war. 

Materials from Bärgslagsposten during 1914–1916 has been examined and the story 

persepectives that’s been used are the fatalistic, the heroic, the idyllic and the tragic. The 

stories in Bärgslagsposten was sorted out after which perpsectiv the author had used. The 

texts and reports the paper pulished during this time were examined to see if the paper took 

any sides in the war, both by looking at how often a country were written about and what they 

wrote about them. 

The results were that the story perpspectiv they used the most were the tragic one and they 

never used the heroic storytelling. They did not take any sides during the war and were sure to 

emphasize the importance of keeping Sweden neutral. 

The results of this study are to a certain extent consistent  with what the previous  research has 

shown.
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1. Inledning 

 

Denna uppsats kommer handla om Bärgslagspostens rapportering av första världskriget och 

den syn de hade på kriget under åren 1914–1916. Första världskriget kom som en effekt av 

olika konflikter i världen och det neutrala Sverige stod utanför och såg på. Neutraliteten förde 

dock med sig olika dilemman och ett av dem var hur den svenska pressen skulle agera. 

Pressen var påverkad av både politiken, försvarsmakten och näringslivet. Det ledde till att en 

stor del av pressens ansvar var att hålla Sveriges neutralitet.1  

Denna undersökning handlar om den liberala morgontidningen Bärgslagsposten som 

grundades 1890 och fick ett av sina huvudkontor i Lindesberg 1892. Tidningen gavs ut 2 

dagar i veckan och hade ett relativt stort spridningsområde som sträckte sig från Lindesberg i 

Västmanland upp till Ludvika i Dalarna.  

Den tidigare forskningen om Sverige under första världskriget är förvånansvärt liten, vilket 

gör denna undersökning intressant. Den svenska föreställningsvärlden påverkades av pressens 

rapportering av kriget samt hur tidningens ståndpunkt i kriget varierade efter politiska 

samhörigheter.  

Att undersöka en lokaltidning med sitt huvudkontor i en mindre tätort är intressant då den 

tidigare forskning till stor del har bestått av undersökningar om de större svenska tidningarna 

som hade sina huvudkontor i de större städerna. Även om dessa tidningar hade ett större 

spridningsområde så är det inte säkert att deras syn på kriget stämmer överens med den bild 

som de mindre tätorterna och byarna hade. 

Genom att undersöka en lokaltidning så breddas även den tidigare forskningen och kan 

eventuellt ge ett annat resultat. Det öppnar även upp för vidare forskning med andra lokala 

tidningar i landet. 

 

 

                                                           
1 Gustafsson, Karl-Erik. Rydén Per. 2001. Den svenska pressens historia. s.124. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Denna undersöknings syfte är att fördjupa kunskapen om Sveriges syn på första världskriget, 

genom ett lokalt perspektiv. I detta fallet kommer en tidning i bergslagen att analyseras. Detta 

kommer göras genom att undersöka vilket berättelseperspektiv de använde och vilket 

inflytande tidningens politiska ståndpunkt hade på bilden av huvudaktörerna i kriget. Frågor 

som kommer ställas till detta syfte är: 

- Vilka berättelseperspektiv använder sig Bärgslagsposten av i rapporteringen av kriget? 

- Hur ställer sig tidningen till de stridande parterna? 

- Hur mycket stämmer mina resultat överens med tidigare forskningen? 

Den sista frågeställningens resultat kommer redovisas under diskussionsdelen istället för 

undersökningsdelen. 

 

1.3 Teoretiskt perspektiv och metod 

 

Det teoretiska perspektiv uppsatsen kommer utgå ifrån är de berättelseperspektiv som Lina 

Sturfelt tar upp i sin avhandling Eldens återsken. Där hon delar i den svenska pressens 

krigsberättelser i fyra olika kategorier efter hur kriget framställs, hon kallar dessa för den 

fatalistiska, heroiska, idylliska och tragiska berättelsen. Den fatalistiska berättelsen behandlar 

kriget som ett straff eller en plåga, där kriget förklaras som en smitta eller sjukdom. Kriget är 

något som står utanför den mänskliga förmågan och övermänskliga figurer styr krigets gång.2 

Den heroiska berättelsen vill till skillnad från den fatalistiska framhäva mannens roll i kriget, 

de är hjältarna som lyfta fram. De är i dessa berättelser mannens skyldighet att delta i kriget 

för att strida åt sitt land, det kan även beskrivas som ett äventyr för de men som deltar. Döden 

i kriget förskönas och beskrivs som något ärofyllt, de män som inte deltar i kriget är i dessa 

berättelser en skam för sin nation och sig själva.3 

Den Idylliska berättelsen behandlar kriget som ett skämt, kriget skrivs med humor. Den 

fokuserar även på omgivningen mer än själva händelsen, Lina Sturfelt skriver att dessa 

berättelser fokuserar på de stunderna som sker mellan kriget. Som ett exempel kunde 

                                                           
2 Sturfelt, Lina. 2008 Eldens återsken: första världskriget i svenska föreställningsvärlden. s.s. 47–61. 
3 Sturfelt. 2008. s.75–103. 
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tidningarna beskriva skyttegravarnas miljö som trivsam och det endast ge positiva 

beskrivningar av frontlivet. De moderna vapnen är i den idylliska berättelsen även beundrad, 

de ses som ett tecken på människans överlägsenhet.4 

Det sista berättelseperspektivet är den tragiska vilket skiljer dig från de övriga perspektiven, 

den tragiska berättelsen ser krigets som något fruktansvärt. Den ser på kriget som en slakt och 

beskyller industrialismen för det moderna kriget. De kallar det för maskingkriget och skiljer 

sig mycket från den heroiska berättelsen, istället för att skriva om en soldats mod så beskrivs 

soldaterna som maskiner. Hela kriget beskrivs som en maskin där antal kulor är viktigare än 

antal soldater. Den tragiska berättelsen förskönar inte heller döden utan beskriver den som 

den är och väljer att visa det våld som kriget för med sig.5 

Dessa perspektiv kommer sedan tillämpas i Bärgslagsposten för att undersöka hur tidningen 

valde att framställa kriget för sina läsare. 

Undersökningen är avgränsad till de tre första åren av kriget 1914–1916 och täcker då ca 312 

publicerade tidningar. För att få fram de delar av tidningen som är relevanta för 

undersökningen har vissa metoder tillämpats och dem främsta är den hermeneutisk-kvalitativa 

metoden. Den hermeneutiska-kvalitativa handlar om att tolka texter och berättelser på rätt 

sätt, vad den egentliga innebörden av texten där man tar hänsyn till tiden de skrevs i. Denna 

metod tillämpas i den granskning av texter som krävs för att få ett resultat över de 

berättelseperspektiv som tidningen använder sig av. För att finna berättelseperspektiven 

behöver man först finna berättelserna i texten, när man sedan funnit dessa kan man dela in 

dessa i underkategorier efter de olika perspektiven. 

När jag sökt efter berättelser har jag främst letat efter ordet berättelse i texten då tidningen 

många gånger hade det som underrubrik till de berättelser de publicerade. När dessa sedan 

valts ut sorterades de efter dess innehåll, där de som berörde kriget var av intresse. Det fanns 

även en del berättelser under rubriken Kring kriget och under dessa letade jag även efter 

berättelser. 

När jag sökt efter vilken ståndpunkt som tidningen kunnat ha haft under kriget så har jag lagt 

extra mycket fokus på de rubriker med orden Neutralitet, Sverige i kriget och Försvarsfrågan. 

I tidningen finns det även en rubrik som lyder Kriget, där de olika telegrammen och officiella 

                                                           
4 Sturfelt. 2008. s.s. 109–124. 
5 Sturfelt. s.s 139–153. 
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krigsmedelanden publicerades. Dess innehåll är för denna undersökningen inte särskilt 

relevant då de inte speglar tidningens åsikt om saken, däremot är det intressant att se 

vilket/vilka lands version av en händelse de för in i tidningen 

 

1.5 Material  

 

Materialet denna undersökning kommer utgå ifrån är tidningen Bärgslagspostens 

publikationer mellan 1914–1916, vilket är de tre första åren av första världskriget. 

Bärgslagsposten publicerade morgontidningar 6 dagar i veckan under dessa år. 

Rapporteringen av kriget i tidningen består av telegram från de krigande länderna, 

information från andra tidningar men även egen producerade artiklar och berättelser. 

Tidningen är uppdelade under olika rubriker och det som i huvudsak berör kriget är under den 

egna rubriken Kriget där telegrammen och annan redogörelse för krigets förlopp skrivs ut. Det 

finns även andra rubriker i tidningen som innehåller information om kriget och dessa är 

främst från skilda håll, senaste nytt och kring kriget. Där kring kriget handlar om berättelser 

från bland annat redaktör Brantings kringresande där han skildrar kriget genom det han 

bevittnar.  

Tidningen innehåller en del brev som skickats till tidningen, de kommer ifrån människor runt 

om i världen och Sverige. Det är inte alla av dessa brev som innehåller någon information om 

kriget men de finns några som beskriver hur kriget påverkar det land/stad som brevskrivaren 

befinner sig i. Ett av dessa brev är från Limhamn i Malmö där skribenten beskriver hur dem 

ser hur kriget utspelar sig på havet. Personen beskriver även hur de kan höra kanonskotten 

dåna så att fönstren skallrar.6 

När det kommer till bilder är det endast ett fåtal som tryckts i tidningen och de fåtal som finns 

med är inte möjliga att kopiera på grund av den bindning som gjorts av tidningen i efterhand. 

Dessa kommer därför inte redogöras för i denna undersökning.  

Materialet är de originalexempel från tidningen som gav ut, vilket medför att det är visst 

slitage på materialet. En del av texten i några delar av tidningen är därför borta vilket har gör 

det svårt att förstå sammanhanget i en text. Detta problem är främst för tidningens upplagor 

                                                           
6 Bärgslagsposten 9 november 1915. 
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under 1915, skicket på tidningen blir bättre ju längre fram i tiden man kommer. Det finns 

även ytterligare en sak som försvårar tolkningen av materialet och detta är att tidningen har 

blivit bunden för arkiveringen på ett sådant sätt att viss text blivit bruten mellan två sidor. 

 

1.6 Källkritik och urval 

 

 När det kommer till att vara källkritisk mot materialet som undersökningen använder sig av 

så finns det mycket att ta hänsyntill när det kommer till tidningar. Vad tidningen väljer att 

rapportera om kan vara präglat av deras egna syn på händelsen eller situationen. Det kan bero 

på politik eller andra personliga åsikter.  

Att vara källkritisk är särskilt viktigt när det kommer till den händelse som denna uppsats ska 

belysa. Det kan ha varit mycket censur och propagandaspridning som påverkat tidningens 

rapportering. 

För att se källans trovärdighet används de källkritiska begreppen äkthet, tendens, 

Närhetsfaktorn, synlighet och rimlighet. Det handlar om att de hur äkta tidningen är, kan den 

vara förfalskad? Tendens handlar om tidningen eller skribenten har anledning att ändra 

uppgifterna om en händelse, det kan handla om hur vida de kan vinna något på att ändra på 

händelsen eller inte.7 

Närhetsfaktorn handlar om hur nära händelsen skribenten står i tid och rum, ju närmare i tiden 

en händelse återberättas desto större trovärdighet. Trovärdigheten minskar om det skribenten 

skriver är ett återberättande från en annan källa. Tidningens synlighet handlar om vilka frågor 

som kan ställas till materialet och vilka uppgifter man kan få ut ifrån det.8 

Sedan gäller det att vara källkritisk mot hur tidningen har tolkats av uppsatsskrivaren, även 

om det har tillämpats vissa urvalskriterier och källkriterier så kan texterna ha tolkats felaktigt.  

Urvalet som gjorts av vilka texter, rapporter och berättelser som tagits med i undersökningen 

har främst varit att finna dem som tidningen själva skrivit eller där de lägger in egna åsikter 

om händelsen. Då dessa har varit begränsade så har även valet av rapporteringar och brev som 

                                                           
7 Florén, Anders. Ågren, Henrik. Erlandsson, Susanna. 2018. Historiska undersökningar: Grunder i historisk teori, 
metod och framställningssätt. s.s 77–81. 
8 Florén. Ågren. Erlandsson. 2018. s.s 78–79. 
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tidningen valt att publicera varit intressant, främst för att se om texterna de valt att publicerat 

visat på någon ståndpunkt i kriget.  

De krigstelegram som tidningen publicerade har inte undersökts något närmare då de inte 

innehåller några åsikter från tidningens sida. De har istället använts för att om någon av de 

krigsförandeländernas telegram förekommer oftare än någon av de andras. 

 

1.7 Tidigare forskning 

 

Som tidigare nämnts har historikern Lina Sturfelt undersökt svenska krigsberättelser med 

utgångspunkten i veckopressen. Hon har i sitt arbete undersökt hur första världskriget 

påverkade svenskarnas syn på krig och hur de olika berättelser förde fram olika synsätt på 

kriget.9 Detta gör hon genom att ta upp fyra olika berättelser med olika berättelseperspektiv. 

Hon kallar dem för den fatalistiska, den heroiska, den idylliska och den tragiska berättelsen.10 

Den fatalistiska berättelsen förklarar kriget som en egen individ som någon människa inte kan 

bestämma över, krigets väsen kunde då vara ett naturfenomen eller något som gud skapat.11 

Detta perspektiv sätter in krigets händelser i överjordiska former, det kan t.ex. vara en ond 

makt som driver människan att genomföra onda gärningar i kriget eller vara jordens 

undergång. 12 Den fatalistiska berättelsen sätter även in naturfenomen i sin förklaring av 

kriget.13 Lina Sturfelt skriver även om hur berättelsen inte sätter in kriget vid någon särskild 

plats och den tar inte heller med typiska krigshändelser i sin berättelse.14  

Det heroiska perspektivet vill framhålla hjältarna och de heroiska händelserna. Det handlar 

soldater som ansåg att kriget var en nödvändighet och det var därför en ära att få strida för sitt 

land. Dessa berättelser förskönar döden genom att t.ex. beskriva hur soldaterna hade ett 

leende på läpparna där de låg döende omringad av kvinnor, istället för att för fram den 

                                                           
9 Sturfelt. 2008. s.13. 
10 Sturfelt. 2008. s.s 43–44. 
11 Sturfelt. 2008. S.57. 
12Sturfelt. 2008. s. 62. 
13 Sturfelt. 2008. S.s. 48–49. 
14 Sturfelt. 2008. s.72. 
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verkliga bilden av döden. Detta gjordes för att den riktiga döden inte passade in i den heroiska 

berättelsen.15 

Den idylliska berättelsen handlar till skillnad från de första två om den humoristiska sidan av 

kriget, dessa berättelser ska vara roande. Till en början ansågs det att krigets storlek och kraft 

var överdriven, kriget var inte så farligt som det framställdes att vara och därför användes 

detta perspektivet ofta under denna tid.16 Humorn skulle även hjälpa till att få människorna att 

känna en samhörighet och hjälpa till att få ut de känslor som man inte vill tala om under 

krigets gång.17 Det sista perspektivet som Lina Sturfelt skriver är den tragiska berättelsen, 

kriget som slakt. Detta perspektiv framställer kriget som något hemskt och meningslöst. Hon 

skriver att detta perspektiv är den som vi idag har när vi ser tillbaka på första världskriget och 

den massdöd som följde kriget.18 

Sturfelt skriver att det berättelseperspektiv som hade en tendens att användas mest var den 

tragiska berättelsen och att de svenska berättelserna fokuserade på krigets offer istället för att 

göra kriget till något att bli inspirerad av. Hon skriver även att den svenska pressen utmärker 

sig genom att de använder sig av så varierande berättelseperspektiv.19  

Det är dessa berättelseperspektiv och ståndpunkter om pressen som undersökningen kommer 

utgå ifrån när det kommer till den första frågeställningen.  Lina Sturfelts forskning kommer på 

grund av detta spela en centralroll i denna C-uppsats. 

I sin avhandling tar Lina Sturfelt även upp hur den svenska pressens situation såg ut i ett 

neutralt land som Sverige och detta är hon inte själv om att ha forskat inom. Det finns tre verk 

om just detta som denna undersökning kommer ha användning av för den andra 

frågeställningen.  

Ett av verken om detta är skrivet av litteraturvetaren Nils-Olof Franzén och heter Undan 

Stormen: Sverige under första världskriget, han skriver i denna bok om Sverige under första 

världskriget och tar då även upp några av de svenska tidningarnas politiska sida under kriget. 

                                                           
15 Sturfelt. 2008. s.s 75–102. 
16 Sturfelt. 2008. s.s. 109–110. 
17 Sturfelt. 2008. s.109. 
18 Sturfelt. 2008. s.139–140. 
19 Sturfelt. 2008. s.s 364–365. 
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Det framkommer då att bland annat hur tidningars ställning till kriget skilde sig åt efter dess 

politiska ställning.20 

Det andra verket som är värt att nämna om pressens historia är det tredje bandet av Den 

svensk pressens historia av Karl Erik Gustafsson och Per Rydén. Den täcker hur den svenska 

pressen såg ut under de båda världskrigen. Det framgår i detta arbete de krav som ställdes på 

pressen för att passa det neutrala Sverige. Rapporteringen av kriget skulle vara objektiv och 

rättvis för att inte ställa sig på någon sida av de krigande länderna.21  

Det finns även ett tredje verk om pressen som heter Pressens Historia och är skriven av Stig 

Boberg. Detta verk skiljer sig från det andra på grund av att den handlar om rapporteringen av 

kriget ifrån olika perspektiv. Han tar i sin bok upp hur de krigande länderna tänkte i 

propagandasyfte och hur de förhöll sig till de neutrala länderna.22 

Ett utländskt verk som ger en internationell utblick är boken Aldrig mer krig som är skriven 

av författaren Adam Hochschild. Han förklarar i boken den problematik som uppstod runt 

journalisters och författares ansvar att sprida den propaganda som landet ville få ut bland 

folket. Hochschild berättar om de avtal som 52 välkända författare fick skriva under för att 

tjäna landet med sin författarteknik.23 Den brittiska propagandan handlade till stor del om det 

tyska övergripandet på Belgien, britterna tog till vara på allt de hörde om Tyskland och lade 

inte ner någon energi på att se om de rykten de hört var sanna. Den brittiska propagandan 

förstorade de tyska förlusterna och förminskade sina egna förluster.24 

När det kommer till forskning om kriget så är det en bok som denna undersökning kommer ha 

användning för till bakgrundshistorien och detta är The first world war a very short 

introduction som är skriven av historikern Michael Howard. I denna bok ger Howard en kort 

en ändå täckande förklaring över krigets början, förlopp, slut. Han ger även en bra 

beskrivning över situationen i Europa såg ut innan kriget bröt ut och vad som orsakade kriget. 

Det är främst två tidigare c-uppsatser som genomförts inom detta område som är användbara i 

både forskning- och struktursyfte. Dessa är det glömda vanvettet i lokalpressen, NWT 1914–

1918: En undersökning av Nya Wermlands-Tidningens hållning till de tre huvudaktörerna i 

                                                           
20 Franzén, Nils-Olof. 1986. Undan Stormen: Sverige under första världskriget. S.134. 
21 Gustafsson. Rydén. 2001. s.124. 
22 Boberg, Stig. 1970. Pressens Historia. s.s 160–164. 
23 Hochschild, Adam. 2012. Aldrig mer krig. s.s. 165–166. 
24 Hochschild. 2012. s.s 167–169. 
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det första världskriget som är skriven av Marcus Larsson och Mattias Allgulins uppsats som 

heter de första leden nedmejades som rågax för lien. Från krigsromantik till realism i 

Hallandsposten 1914–1918?  

De båda undersöker tidningars rapportering av första världskriget, det som skiljer dem åt är 

deras syfte och frågeställningar. Marcus Larssons huvudsyfte är att undersöka NWT:s 

hållning till huvudmakterna under kriget.25 Mattias Alluglin fokuserar istället på 

Hallandspostens framställning av krigsvåldet och utgår även han utifrån forskning av Lina 

Sturefelt.26 Han använder sig dock av ett annat arbete från henne än det denna undersökning 

ämnas göra,  

2. Historisk bakgrund 

 

Den historiska bakgrunden är uppdelad på krigets historia, Sverige under första världskriget 

och pressens historia. Där krigets historia handlar om den världsliga historien och krigets 

bakgrund. Sverige under första världskriget handlar om precis det rubriken är, Sverige i kriget 

och dess neutrala ståndpunkt. Pressens Historia handlar om den svenska pressen under kriget 

och de krav som ställdes på dem.  

 

2.1 Krigets bakgrund 

 

I augusti 1914 bröt det som kom att bli känt som det första världskriget ut, kriget som 

förändrade världen. Det kallas ofta för den första moderna krigföringen med de nya vapnen 

och teknologier som användes för första gången i krig. 

För att få en bild över hur världen såg ut under 1914 kan man börja med att ge beskriva 

maktförhållandena i Europa. Till att börja med var England den rikaste och mäktigaste 

stormakten i Europa med sin tidiga industrialisering och urbanisering. De var beroende av sin 

handel och därmed även den kungliga flottans beskydd. De var rädda för att en annan 

stormakt skulle komma och ta över dess makt över havet.27 

                                                           
25 Allgulin, Mattias. 2005.  ”De första leden nedmejades som rågax för lien.” Från krigsromantik till realism i 
Hallandsposten 1914–1918? S.5. 
26 Allgulin. 2005. S.11. 
27 Howard, Michael. 2007. The first world war: A very short introduction. S.2. 
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En av dessa hotande stormakter var Frankrike som länge varit dess rivaler. De hade länge 

varit det mest befolkade landet i Europa, men under 1910-talet hade de andra stormakterna 

hunnit ifatt. Tyskland hade under slutet av 1800-talet tagit delar av det franska territoriet och 

sågs nu som ett orosmoment. 28 

Till Frankrikes hjälp fanns Ryssland med dess enorma område och stora population. De var 

dock begränsade på grund av sin långsamma utveckling. De var sena med både kapitalismen 

och industrialismen och låg därför efter de andra stormakterna. Det ändå till Ryssland som de 

baltiska länderna valde att vända sig till för stöd sin kamp mot osmanska riket.29 Ett annat hot 

för de baltiska länderna var Österrike-Ungern, som nu såg Serbien som ett hot. Detta skapade 

då även spänningar mellan Ryssland och Österrike-Ungern.30  

Sen har vi det land som spelar en av de största rollerna i kriget, Tyskland. Ett land med 60 

miljoner invånare som var industriellt framgångsrika. De gick om England i kol och 

järntillverkningen och fortsatte endast framåt i utvecklingen. De hade ändrade sin 

framåtsträvan från att vilja vara en stormakt till att vila bli en världsmakt. De ansåg att det 

enda land som stod i deras väg var Storbritannien. Så de byggde upp en större arme och flotta 

och använde sig av England som ett hot mot Tyskland i propagandasyfte för att rättfärdiga de 

stora kostnaderna som militariseringen medförde.31 

Bland dessa länder bildades det allianser som blev huvudaktörerna i kriget, dessa var 

Trippelalliansen (Tyskland, Österrike-Ungern och Italien) och trippelententen (England, 

Frankrike och Ryssland). 

Genom denna bakgrund kommer man fram till orsakerna till krigets utbrott och en av dessa 

var de nationalistiska rörelserna som skapats i många länder, dessa rörelser satte sitt egna 

land/folk framför alla andra. Nationalismen förde ofta med sig en stark militarism där en stark 

militär var det viktigaste att ha i sitt land.32 Nationalismen var även en av orsakerna till att det 

osmanska riket började falla i slutet av 1800-talet. Som tidigare nämnts hade Balkanländerna 

                                                           
28 Howard. 2007. s.3. 
29 Howard. 2007. s.4–5  
30 Wiesner, Merry E., Ebrey, Patricia Buckley, Beck, Roger B., Dávila, Jerry, Crowston, Clare Haru & McKay, John 
P. 2018. A History of world societies. S.822–824. 
31 Howard. 2007. s 7. 
32 McKay. 2018. s.820. 
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började kräva självständighet från det Osmanska riket och lyckades även bryta sig fria.33 

Osmanska rikets minskade makt blev sedan i sin tur en av orsakerna till krigets utbrott. 

Österrike-Ungern såg nu Serbien som ett hot mot sin expansion i världen och tog Bosnien-

Hercegovina till sitt egna territorium. Det blev då starten på konflikten mellan dem och 

Serbien, vilket ledde till att Österrike-Ungerns tronarvinge blev skjuten av en serbisk 

nationalist. På grund av mordet förklarade Österrike-Ungern krig mot Serbien den 28 juli 

1914. 34  Det var även denna krigsförklaring som blev startskottet för världskriget. 

Ryssland drogs nu i kriget och hade förutsätt krig mot både Tyskland och Österrike-Ungern, 

men kunde inte mobilisera sig på två fronter, så de förklarade generellt krig den 29 juli. Den 

tredje augusti invaderar sedan Tyskland Belgien, vilket fick Storbritannien att förklara krig 

mot Tyskland.35 Denna vecka blev känd som den svarta veckan, där stormakterna en efter en 

gick i krig. 

Den moderniserade krigsföringen förde med sig nya vapen. Det fanns nu kulsprutor som 

kunde skjutas på längre avstånd med 20 rundor per minut. Kanonerna hade gjorts rörliga med 

järnvägar och liknande, vilket ledde till att de motstridande arméerna kunde attackeras innan 

de ens visste att fienden var i dess närhet.36 Kriget blev på grund av dessa nya vapen och 

tekniker ett blodigt krig med ca 10 miljoner stupade soldater. 

 

2.2 Sverige under kriget 

 

Försvarsfrågan hade länge varit ett problem i Sverige då de rådande oroligheterna i Europa, 

under början av 1900-talet hade Sverige en liberal ledning. De stod för nedrustning inom 

militären istället för upprustning, de ville istället lägga fokusen på annat.37 

De konservativa ville istället förbättra det svenska försvaret och ville bygga en pansarbåt. De 

fick stöd från nationalistiska krafter med hindrades utav regeringen. Detta ledde till protester 

                                                           
33 McKay. 2018.  S.822–824. 
34McKay. 2018. s.822–824. 
35McKay. 2018. s.824. 
36 Howard. 2007. S.17. 
37 Hedenborg, Susanne. Kvarnström, Lars. 2015. Det svenska samhället 1720–2014: böndernas och arbetarnas 
tid. S.222. 
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från flera olika håll, där bland annat kung Gustav V var en av de missnöjda. Privata 

insamlingar öppnades och de lyckades få in över 17 miljoner kronor. 

Det svenska folket var dock inte nöja med regeringens syn på försvarsfrågan så i februari 

1914 startades ett bondetåg, där bönderna var försvarsvänliga. Det var då inte den liberala 

ledningen och de skulle bli tvungna att avgå. Sverige gick då från den liberala ledningen till 

att den konservativ med Hjalmar Hammarsköljd som ledare.38 

När kriget bröt ut bestämde sig Sverige att förstärka sin försvarsmakt och regeringens mål var 

att hålla Sverige utanför kriget. Sverige stod under en stor press från de krigande länderna där 

främst Tyskland hoppades på att få Sverige att gå med i kriget på deras sida. Det fanns även 

svenskar som stod på Tysklands sida och ville få Sverige att gå med i kriget, bland dessa 

fanns unghögern som skrev tidningen svensk lösen. 39 

Sverige valde trots detta att stå utanför kriget, detta innebar dock inte att dem inte blev 

påverkade av det. Främst var det den världsliga handeln som till stor del blev påverkad av 

kriget, då Tyskland, USA och Storbritannien innan kriget varit ledande inom handeln. 

Handeln mellan Tyskland och Storbritannien hade varit stor och slutade abrupt då kriget 

utlöstes. De blockerade nu istället varandras hamnar mot handeln med bland annat USA.40 

Tyskland genomförde denna blockad genom sina ubåtar vilket även blev att påverka den 

svenska exportindustrin.41  

Ett annat av de problem som Sverige fick till följ av kriget var bristen på import av brödsädet, 

vilket Sverige till stor del var beroende av. Detta ledde till att ransoneringskort infördes och 

fattigdom och svält ökade i landet.42 1917 blev ett år fyllt av uppror och protester i takt med 

den ryska revolutionen.43 

 

 

 

                                                           
38 Hedenborg. Kvarnström. 2015. s.223. 
39 Hedenborg. Kvarnström. 2015. s.223. 
40 Neal, Larry. Rondo, Cameron. 2016. Världens Ekonomiska Historia. s.452. 
41 Magnusson, Lars. 2016. Sveriges ekonomiska Historia. s.333. 
42 Hedenborg. Kvarnström. 2015. S.224. 
43Hedenborg. Kvarnström. 2015. s.224. 
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2.3 Pressens historia  

 

Under kriget så blev den svenska pressen bearbetades av framförallt av den tyska 

propagandan och Sverige hamnade på grund av sin neutralitet mellan de stridande ländernas 

opinionsbildningar.44 Vilken sida som tidningarna stod på i kriget blev till stor del påverkat av 

dess politiska ståndpunkt. De högerställda tidningarna var tysklandsvänliga under kriget 

samtidigt som de vänsterställda istället var sympatiska mot trippelententen. Exempel på detta 

finns i några av Sveriges kändare tidningar bland annat socialdemokratiska Aftonbladet som 

var tysklandsvänliga och liberala Dagens nyheter som höll sig till trippelententen.45 

Svensk press blev pressade att hålla sig neutrala från UD, de skulle vara objektiva och inte stå 

på någon av de krigandes sida. Detta skulle då vara en del av Sveriges försvarsplan. 46 De 

tidningar som verkade tysklandsvänliga i Stockholm kontaktades och skulle neutralisera sina 

tidningar och pressen uppmanades att balansera sina rapporteringar efter den information som 

kom från båda sidorna av de krigande länderna.47 

UD var dock inte ensamma om att pressa tidningarna till neutralitet utan det svenska 

näringslivets företrädande hörde även av sig till pressen och ville även dem att pressen skulle 

hålla sig neutral. De var från sitt håll oroliga över att Sveriges ekonomiska förbindelser med 

de krigande länderna skulle påverkas om Sverige inte höll sin rapportering objektiv.48 

Pressen och informationsspridningen blev även ett problem för de krigande länderna, de ville 

framhäva sig själv och förminska motståndarna. Frågan blev då vad som skulle rapporteras 

och inte för att gynna sitt egna land. En viktig del för de krigande länderna var också att hitta 

allierande i de neutrala länderna, landets press skulle inte rapportera på ett sådant sätt som 

kunde skada det krigande landet. Censur inrättades och skulle hindra att fel information kom 

ut. Detta skedde speciellt i Tyskland som inte ville erkänna sina nederlag.49 

 

 

                                                           
44 Gustafsson. Rydén 2001. S.124. 
45 Franzén. 1986. S.134. 
46 Gustafsson. Rydén 2001. S.124. 
47 Gustafsson. Rydén 2001. s.124. 
48 Gustafsson. Rydén. 2001. s.124. 
49 Boberg. 1970. s.s. 160–165. 
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2.4 Bärgslagsposten 

 

Tidningens grundare var liberalen Alfred Andersson (Stärner) han var redaktör, politiker och 

en rösträttkämpe. Han ville skapa en tidning som inte var rädd att representera missnöjda 

samhällsgrupper, så genom bidrag lyckades han få ihop pengar till att köpa tryckeriutrustning. 

Genom hans engagemang utkom det första numret av Bärgslagsposten den 19 november 

1890.50 

Bärgslagsposten blev just de Alfred Andersson ville ha den till, den innehöll många politiska 

frågor och ifrågasatte även präster inom statskyrkan. Tidningen blev populär och antalet 

läsare bara ökade liksom spridningsområdet. 51 I Lindesberg hade det tidigare var 

Kopparbärgsupplagan som tryckts men togs nu över av ett annat bolag och ändrade sitt namn 

till Bärgslagsposten.52 Bärgslagsposten i Lindesberg kom att vara i ca 100 år då den lades ner 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50Karlsson. 2015. s.s 9–10. 
51 Karlsson. 2015.  S.10. 
52 Karlsson. 2015.  S.10. 
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3. Resultat 

 

Under följande rubrik kommer resultatet av de två första frågeställningarna att redogöras för. 

Den sista frågeställningen som handlar om dessa resultat i jämförelse med den tidigare 

forskningen kommer istället att besvaras under diskussionen. 

 

3.1 Vilka berättelseperspektiv använder sig Bärgslagsposten av i rapporteringen av 

kriget? 

Resultatet kommer att delas in efter de fyra berättelseperspektiven fatalistiska, heroiska, 

idylliska och tragiska, där berättelseperspektivens förekomst i bärgslagsposten kommer att 

redovisas.  

 

Fatalistiska 

Den första text som passar in på det fatalistiska berättelseperspektivet trycktes den 26 augusti 

1914. Tidningen skriver här Nu går kriget som beskriver kriget som något som är separerat 

från människans kontroll.53 Kriget beskrivs här som ett eget väsen vilken kan ses i följande 

citat: 

Framåt skrider kriget, brännande, skändande med sitt svärd drypande av 

människoblod – människoblod från hjärtan som klappat så starkt i unga 

jublande bröst. Kvinnorna, barnen, de gamla, de ropa i ångest: Var äro 

våra kära? Och kriget lyfter sitt svärd: Här droppar blod. Det är era käras 

varma, friska hjärteblod.  

- Var är han, min man, vars strålande blick var sol i mitt sinne? 

-Den strålande blicken är släckt och brusten. Nu ser jag, att korpar hacka 

hans händer med grymma näbbar. 

-Var är han, min far, och hans händer, som smekte min kind och torkat 

min barnagråt? 

- De händer äro färgade med blod, snart blekna de, snart bli de som 

dödens knotiga fingrar. 

- Var är nu vår son och hans kraftiga armar, vår ålderdoms stöd? 

                                                           
53 Bärgslagsposten 26 augusti 1914 N:o 68. 
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-De armarna äro trasade i stumpar. Köttet är uppfläkt, och benstumparna 

grina nakna.  

-och ländernas tänkande, formande, skapande krafter – var äro de? – var 

äro de? 

Ha, kriget svarar dem med gäckande skratt. De ligger i löpargravarnas 

smuts, de ligga i klungor, de ligga i högar. Där står redan en stank, en 

fröjdfull stank av döda lemlästade kroppar. Krigets djävul går sederstolt 

över jorden. Nu är det den som härskar.54 

 

Ännu en text om kriget publicerades i näst kommande upplaga den 29 augusti 1914 som har 

just rubriken Kriget, även här beskrivs kriget som ett övermänskligt väsen.55 De beskriver 

kriget som ett väsen som kommit upp ifrån sin grav som skapat mörker och helvetet på 

jorden. Det finns även ett gott väsen med i berättelsen som finns med människan vid striderna, 

denna individ beskrivs som en blek ung man med vingar. Texten fortsätter i samma spår av 

övernaturliga inslag i sitt berättande, men beskriver även hur röken från krutet ifrån de 

stridande länderna kommer in över det neutrala Sverige.56 

En berättelse som delvist stämmer in på den fatalistiska beskrivningen är När krigsklockan 

klämtar som var med i tidningen den 19 december 1914 handlar om två halvbröder som är 

oense om sin fars arv, de har inte talat med varandra på 25 år när kriget bryter ut. 

Huvudpersonen i berättelsen som är en av dessa bröder hör kyrkklockorna ringa och ger sig 

iväg till kyrkan för att få reda på vad dess ringande handlar om. Prästen i kyrkan talade då om 

att kriget brutit ut och att det var Guds förtjänst, människorna hade levt i synd och kriget 

skulle då vara det straff Gud gett människan. Trots att kriget ses som guds skapelse framhäver 

ändå huvudkaraktären hur han är rädd för Ryssland och hur dem kommer att förstöra 

Sverige.57 

Den svarta veckan heter en texts från tidningen den 29 juli 1916, den beskriver svarta veckan 

som ett naturväsen och början på jordens undergång. Krigets utbrott symboliseras av 

naturfenomen genom moln som gick isär och brasor som tändes. Anfallen mot skyttegravarna 

beskrivs i naturfenomen istället för att skriva den verkliga orsaken till soldaternas död, detta 

                                                           
54 Bärgslagsposten 26 augusti 1914 N:o 68. 
55 Bärgslagsposten 29 augusti 1914 N:o 69. 
56 Bärgslagsposten 29 augusti 1914 N:o 69. 
57 Bärgslagsposten 19 december 1914 N:o 102. 
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naturfenomen är då blixtar som slår ner och dödar en människa. Även Europa beskrivs som 

ett eget väsen som sörjer kriget, de döda och denna förbannelse som kriget är.58  

Heroiska 

Från det som lästs i tidningen har jag inte kunnat hitta någon berättelse som passar in i det 

heroiska berättelseperspektivet. Det finns inslag av heroiska ögonblick med berättelsen som 

en helhet gör att den kategoriseras under ett annat perspektiv.  

 

Idylliska  

Den 24 oktober 1914 skrev tidningen Tyskarnas ”Tjocka Bertha” som handlar om Tysklands 

vapen mörsare.59  I denna text så hyllas maskinerna och de nya vapnen, det är egentligt 

tidningen dessa vapen som är krigets verkliga hjältar och framhäver dess betydelse för kriget 

genom att skriva följande:  

De krigets hjältar, som ha förtjänsten härav, äro varken generaler eller soldater, 

utan de kolossala jättemörsarnas, som Tyskland fabrikerat.60  

 

Det enda inslag av humor som berör kriget skrivs i tidningen den och heter just Krigshumor. 

Berättelsen handlar om hur den tyska fältmarskalken Paul von Hindenburg reste genom Polen 

och ville låna pengar utav några penningutlånare på ett torg. Dem vill då inte låna ut några 

pengar åt Paul von Hindenburg, men vid frågan om de skulle låna ut åt Tsaren svarar de 

snabbt ja. Paul von Hindenburg frågar då varför de vill låna ut åt Tsaren och inte åt honom 

själv, penningutlånarna svarar då att Tsaren tagit städer i de slaviska länderna men alltid 

lämnat tillbaka dem. Sedan säger penningutlånaren att Paul von Hindenburg tagit städer i 

polen och att han aldrig lämnat något tillbaka.61 

 

 

                                                           
58 Bärgslagsposten 29 juli 1916 N:o 60.  
59 Bärgslagsposten 24 oktober 1914 N:o 85. 
60 Bärgslagsposten 24 oktober 1914 N:o 85. 
61 Bärgslagsposten 30 augusti 1916 N:o 69. 
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Tragiska 

I en artikel från den 29 juli 1914 med rubriken Stå vi inför världskrig? Så betraktar tidningen 

kriget dom något tragiskt och fruktansvärt. De beskriver det som något att fasa för och 

redovisar för de länder som nu är indragna i kriget och vilka länder som kan komma att 

ansluta sig till de krigande nationerna 62 

Döden i kriget står som rubrik på en berättelse den 22 augusti 1914 och är tagen från var 8 

dag.63 Den handlar om hur den verkliga döden kan se ut i krig, hela texten kommer här att bli 

citerad: 

Döden i kriget kan nog målas vacker i klingande värs - även en 

lögn kan vara vacker- men tar sig något annorlunda ut i den 

nakna värklighetens prosaiska framställningen. I var 8 Dag 

berättar författaren Ludvig Nordström bl.a. följande: 

- Jag sitter en kväll i Borgå tillsammans med en del finnar, 

bland dem skalden Bertel Gripenberg. Samtalet faller på ryska-

japanska kriget, och Gripenberg berättar, att han just några 

kvällar förut varit tillsammans med ryska sjöofficerare som 

deltagit i detta krig. 

Vid Tsushima-slaget hade det, sade de, hänt, att man på ett 

fartyg lakt upp de sårade på övre däck för att befria dem från de 

överfulla lasarättsrummets kvalm och de döendes ångestrop. 

Men under stridens fortgång blev fartyget skjutet i brand. Nu 

var det däcket, där de sårade lågo, av järn och när elden tog fart, 

glödades det, och där blevo mu de sårade lemlästade som de 

voro och oförmögna att röra sig, långsamt stekta, utan att man 

kunde komma dem till hjälp. Endast några lyckades rulla sig 

över bord och drunkna i havet, de andra uppfyllde luften, med 

skärande skrin, innan de brändes ihjäl av elden eller kvävdes av 

röken.64 

 

Den 6 mars 1915 skriver tidningen Krigets ansikte som handlar om en bayersk kavallerier 

officier som befinner sig på fronten. Han beskriver hur miljön ser ut och börjar med att berätta 

hur träd ligger ner efter att ha blivit träffade av granater. Texten blir allt mörkare ju längre 

man läser och börjar med hur det ligger döda hästar på marken där han går. Sen börjar han 

beskriva hur det ligger döda människor utspridda över marken med en otrevlig doft som 

                                                           
62 Bärgslagsposten 29 juli 1914, N:o 60. 
63 Bärgslagsposten 22 augusti 1914 N;o 67. 
64 Citat: Bärgslagsposten 22 augusti 1914 N;o 67. 
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sprider sig runt dem.65 Mannen får ständigt kolla var han går då det är granathål i marken och 

beskriver hur byggnader ligger i ruiner kring honom. En särskilt målande bild över krigets 

offer ger mannen då han ser en engelsman ligga med en vitflagga i ena handen och i den 

andra håller han hårt fast i en vigselring.66 

Den 15 november 1916 skrevs Krig är… och beskriver det hemskheter som kriget för med 

sig. Skribenten skriver hur krig får fram de djuriska och brutala i människan, och framhäver 

hur det inte bara är de dödade i kriget som fått lida. De skriver om hur de döda har fått ro till 

skillnad mot de soldater som förlorat en kroppsdel, och den sorgen för de människor som 

förlorat någon i kriget. Skribenten förklarar hur åkrar och byggnader alltid kan återställas, 

men en människas bortgång kommer alltid att påverka familjen.67 

Rubriken Kristendomen och kriget skriver tidningen den 20 december 1916 där skribenten för 

Bärgslagsposten citerar det prästen sagt i kyrkan under söndagens gudstjänst. Prästen talade 

då om en annans prästs uttalande om att det var gud som skapat kriget, detta anser inte 

Lindesbergs präst vara den hela sanningen. Prästen ifrågasätter krigets koppling till 

kristendomens och undrar varför gud skulle välja krig som ett straff när han har andra sätt att 

genomföra det på. Han säger hur kriget går emot det kristendomen står för, i detta fall 

budorden du skall icke dräpa.68 

Sammanfattning resultatet 

Bärgslagsposten tenderar att använda sig mest av den tragiska berättelsen i de texter de tar 

med i tidningen. De skriver om döden som den är, men varierar vem/vad som är skyldigt för 

kriget. Den enda berättelsen de inte använder sig av är den heroiska och vad det kan bero på 

kommer diskuteras i diskussionen. 

 

 

 

 

                                                           
65 Bärgslagsposten 6 mars 1915 N:o19. 
66 Bärgslagsposten 6 mars 1915 N:o19. 
67 Bärgslagsposten 15 november 1916 N:o 91. 
68 Bärgslagsposten 20 december 1916 N:o 101. 
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3.2 Hur ställer sig tidningen till de stridande parterna? 

 

Denna del kommer vara uppdelad efter åren 1914, 1915 och 1916, för att underlätta resultatets 

framställning. 

 

1914 

 

Bärgslagsposten börjar sin rapportering om världskriget den 29 juli med rubriken ”Stå vi inför 

världskrig?” där de beskriver sin oro över att kriget mellan Serbien och Österrike-Ungern 

kommer att föra med sig att även Ryssland och Tyskland går i krig. De tar dock ingens parti 

utan lägger fram det som ett faktum, de lägger istället större fokus på den svenska 

säkerheten.69 

 

Tidning klargör tidigt vikten av att hålla Sverige neutralt och framhåller ett nationalistiskt 

tänkande. Vilket framkommer den 5 augusti där de i slutet av en rapport skriver:  

 

Sverige mobiliserar 

Nu tystnar allt partikäbbel, nu samlar man sig, som en man för och till 

fosterlandets försvar. Allt gammalt groll glömmes och med en brinnande känsla 

för Sverige! Allt för Sverige! Draga vi, om så erfordras, ut för att med liv och 

blod försvara och värna hus och hem. Med oss är gud, med honom vi; och 

segern oss tillhöra.70 

 

De är även tydliga att de tar avstånd till att ta ett partis ställning efter att en person skrivit ihop 

ett falskt krigstelegram som de sedan fäst på Bärgslagspostens anslagstavla. Tidningen tar här 

helt avstånd från denna personens åsikter och skriver istället att det är löjligt gjort av 

personen. Tidningen framhäver även här vikten av att hålla Sverige neutralt genom att skriva 

att läget i världen är så spänt att det inte är tid för sådant som ett falskt krigstelegram71  

 Den 12 augusti publicerades ett meddelande från grosshandlare Oscar Johansson under 

rubriken En Tysklandsfärd i kristider. Detta meddelande handlar då om Oscar Johanssons färd 

till Tyskland för sin handel med potatis, han beskriver vad han upplevde i Tyskland under sin 

resa. Han framstår som Tysklands vänlig i det han skriver då han förklarar hur den tyska 
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armén är överlägsen sina fiender även om dem är fler i antal. Han skriver även rakt ut hur han 

anser att Tyskland ska gå segrande ur kriget.72  

Ännu ut brev från denna grosshandlare Oscar Johansson publicerades den 9 september där 

han beskriver hur tyskarna anser sig vara fredliga och tvingats till att gå i krig. Även i detta 

brev framhäver han hur överlägsna tyskarna är då han skriver att de är nutidens starkaste 

makt.73 Tidningen kommenterar inte själva något om det som Oscar Johansson skriver, varken 

ifrån det första eller det sista brevet. 

Ett problem som verkar ha uppstått under kriget är vilken information man ska lita på när det 

kommer till uppdateringar ifrån kriget. Detta publicerar Bärgslagsposten två motstridande 

rapporter om den 15 augusti och den 19 augusti. Under den första rubriken Världskriget som 

publicerades den 15 aug ifrågasätter tidningen sanningshalten i det offentliggörande tyskarna 

gått ut med angående situationen i Liége, Belgien.74 Tidningen skriver: 

Om man nu ens får tro detta offentliggörande är inte sakt. Som man ser så håller 

den sig också i ganska svävande ordalag; ej några faktiska uppgifter om varken 

den precisa ställningen ej heller förlusterna i döda och sårade angives. Det 

verkar mer som man söker att släta över, ty något direkt förnekande av de 

belgiska och franska uppgifterna är det inte.75 

De skriver sedan den 19 augusti under rubriken Ljuger så bra som ett krigstelegram om läget 

i Liège och uppmanar sina läsare och allmänheten att endast lita på information om kriget som 

kommer ifrån de officiella Berlin telegrammen.76 

Den 29 augusti är första gången som tidningen skriver något om en politisk vilja att gå med i 

kriget. Rubriken svenska högerns längtan efter krigsbrödraskap om högerns önskan att strida 

i kriget på Tysklands sida. Tidningen skriver till svar på detta om hur det inte är vad svenska 

folket är ute efter, de vill inte föra någon krigspolitik. De vill ha kvar det neutrala Sverige.77 

När det kommer till de telegram som tidningen valde att publicera så är de relativt balanserat 

mellan de två olika allianserna. Ett tydligt exempel på det är från en rapportering om 

situationen på östfronten den 14 november, rubriken Från ostfronten innehåller rapporter från 

                                                           
72 Bärgslagsposten 12 augusti 1914 N:o 64. 
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både Ryssland, Tyskland och Österrike.78 Den nation som tidningen skriver mest om överlag 

är dock Tyskland, de tyska telegrammen dominerar när det kommer till information om 

trippelalliansens krigsföring. 

I en berättelse från en julupplaga som publicerades i samband med tidningen den 19 december 

så finns det spår av ett partitagande. Denna berättelse heter När krigsklockan klämtar och 

handlar om äldre man och hur han reagerade på krigsnyheterna. När nyheterna kommer om 

kriget så klargör han att det är Ryssland som han är rädd för och de är dem som kommer 

ödelägga Sverige. 79 

 

1915 

 

Under början av det nya året är tidningen rapportering av kriget betydligt mindre än tidigare, 

det som skrivs är under rubriken Kriget och innehåller rapporteringar och telegram. Tidningen 

publicerar även texten Håller kriget på att avvecklas där de tror att kriget kommer vara slut 

inom en månad.80  

 

Den 1 maj kommer den första rapporten om tysks kränkning av den svenska sjöfarten där de 

sänkt en svensk ångare.81 Detta bara den första av de många liknande rapporter som senare 

publiceras, den 8 maj publicerades texten Skall vår sjöfart helt omöjliggöras? där de fått 

information om att Tyskland kommer stoppa all båttrafik in till östersjön. De tar då upp de 

konsekvenser detta kommer leda till och hur det kommer påverka handeln med England.82 

 

Ett tyskt tack publicerades den 12 maj där skribenten försvara den svenska drottningens 

handlande. Hennes beslut att resa till Tyskland under krigstiden hade blivit kritiserat av 

Upsala nya tidning och Bärgslagsposten rapport försvarar då henne genom att framhäva 

hennes uppväxt. De anser att ens fosterland alltid står en nära och det var i Tyskland hon i 20 

år levt. De ifrågasätter istället kungens beslut att gifta sig med någon med en annan 

nationalitet och hur det ledder till svårigheter när krig löser ut i världen. De skriver även hur 
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detta är en av konsekvenserna med monarkin och att det är något man får räkna med om man 

vill ha kvar kungahuset. 83 

 

Det framgår i tidningen att andra nationer blivit oroliga över Sveriges relation till Tyskland 

vilket går att se den 3 juli där de skriver om Ryssland och Englands oroligheter över att 

Sverige kan ha anslutit sig till Tyskland i kriget. De skriver då med de uttalanden sändebud 

fört med sig till respektive land som garanterar att den svenska neutraliteten kvarstår.84  

 

Den 1 september publicerades ett uttal ifrån sir Edward Grey ifrån England där han svarar den 

tyska rikskanslern och utrikesministern Theobald von Bethmann Hollweg om vem som bär 

ansvaret för kriget. Han går då hår emot ett uttal som Bethmann Hollweg ska ha gjort 

angående den brittiska och belgiska relationen. Theobald von Bethmann Hollweg ska då ha 

påstått att britterna ska ha velat skicka in trupper på den neutrala belgiska marken. Detta 

förnekar sir Edward Grey som säger att de respekterar alla de neutrala länderna och inte har 

någon vilja att placera trupper i dem. Sir Edward Grey går istället i vad som kan ses som en 

motattack och anklagar Tyskland för att vilja bli övermäktigt.85 

 

Sverges neutralitet hävdas: svensk torpedbåt hindrar uppbringande av en engelsk ångare i 

svenskt farvatten. Skrev Bärgslagsposten den 20 november och handlar om hur Sverige för 

första gången under kriget använt sin neutralitet för att hjälpa ett av de krigande länderna. I 

detta fall var det ett brittiskt fartyg som fick hjälp av en svensk pansarbåt för att färdas från 

Trelleborg till Göteborg. På vägen upp fick de möte av ett tyskt fartyg att stanna annars skulle 

de öppna eld mot det brittiska fartyget. Sverige använde då sin neutralitet och att de befann 

sig på svenskt vatten för att stoppa tyskarna.86 

  

När det kommer till telegram som publicerats under årets gång så publiceras det inte något 

mer från någon sida av allianserna, utan det är balanserat. 
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1916 

 

Det första som publiceras under det nya året 1916 som är av intresse är rubriken Vårt 

förhållande till England där tidningen tar upp hur det gått ett rykte om att läget mellan 

Sverige och England skulle vara spänt. Denna spänning skulle då bero på problem med post 

och livsmedels trafiken mellan länderna. Tidningen håller med om att det är ett spänt läge på 

grund av detta och att det förbud Sverige satt på exporten av kemisk trämassa skall ha 

förvärrat situationen ytterligare, då de engelska tidningarna är beroende av denna vara. En 

engelsk tidning anser även att detta förbud påverkar den svenska neutraliteten.87 

Tidningen lägger sedan in sina egna åsikter om denna situation, detta är ett citat ur den texten:  

Konflikten med England -som haft till följd att även Frankrikes ton mot Sverige 

blivit mindre hjärtlig- är från början till slut en tråkig historia. Redan i krigets 

första skede väcktes engelsmännens misstänksamhet genom den svenska 

högerprässens ohöljda partitagande för Tyskland, aktivistagiationen och den 

omständigheten, att vi försågo Tyskland med livsmedel. Detta sker ju även vid 

normala förhållanden men säkert är att regeringen, handelspolitiskt sett, handlat 

klokt – att vår egen livsmedelsmarknad vunnit därpå, har erfarenheten lärt oss- 

om den långt förr stoppat kreatursexporten på Tyskland. Ett faktum, som man ej 

häller torde kunna förneka är också, att på ett tidigt stadium åtskilligt av de 

varor, England släppte fram till oss, under försäkran från vår sida, att de skulle 

stanna inom landet, gingo vidare till Tyskland tack vare hänsynslösa 

spekulanters, vars profithunger tränga alla hänsynför samhället åt sidan. Så 

småningom har skapats det hart när olidliga tillstånd, vari vi nu befinna oss, 

genom Englands hänsynslösa blockadpolitik. Man hade hoppats på en 

uppgörelse vid de svensk-engelska underhandlingarna, men därav blev intet, 

enligt förljudande beroende på att engelsmännen under förhandlingarnas gång 

förlorade inträssets för en sådan. Med Danmark har, som bekant, England 

senare avslutat ett handelsavtal, När engelsmännen sålunda avvisat varje försök 

från vår sida, att komma till tals med dem, skärpt sin kontroll till ytterlighet och 

genom oupphörliga trakasserier och beslag försvårat vår införsel av de 

nödvändigaste livsmedlen och råvarorna till industrin, har svenska regeringen 

måst tillgripa motåtgärder, såsom stoppandet an transitoposten, exportförbud o. 

d.88 

 

Den 26 februari skriver dem om det ryska uttalandet om Sverige och Rysslands förhållande, 

där den ryska utrikesministern förklarar hur de endast har vänliga och vänskapliga känslor 
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mot Sverige. Han förklarar även att de inte kommer gå genom Sverige för att få tillgång till 

det öppna havet.89  

Att tyskarna inkräktade på den svenska sjöfarten kan ses under flertal gånger genom året, men 

särskilt en rapportering den 4 mars ger en tydlig bild på tidningens åsikt om detta. I texten 

Vad tyskarnas hänsynslösa krigsföring till sjöss kostat Sverige i människoliv redogör 

tidningen för hur den tyska krigsföringen till sjöss påverkade den svenska handeln.90 De 

inleder texten med följande citat som de tagit ifrån dagen nyheter: 

Ångaren Knipplas undergång har gett ett nytt exempel till de många föregående 

på den tyska krigsföringens hänsynslöshet. De tyska myndigheterna torde icke 

ha varit ovetande om vilka svårigheter de bereda den svenska handelssjöfarten 

genom en minering omkring Falsterbo udde, där endast en mycket grund farled 

nu återstår för den fria sjöfarten. Redan på mineringens första dag inträffade 

också den första olyckan, och det på det område inom 3 minuters- och 4 

minuters-gränsen, som av ålder betraktas som svensk.91 

 

Den 4 mars skriver de också om ännu ett hinder för den svenska sjöfarten, denna gång handlar 

det istället om Englands förfalskning av neutralitetsmärket på sina fartyg. Problemet skulle då 

uppstå om dessa fartyg öppnade eld mot fienden, då de svenska fartygen med 

neutralitetsmärket kunde råka illa ut. De skriver om hur Englands fiender inte kommer kunna 

veta om det är ett äkta svenskt fartyg eller inte och risken finns då att de öppnar eld mot 

svenskarna. 92 Detta ifrågasätts starkt utav bärgslagspostens skribent som skriver följande: 

Nytjandet av falska nationalitetsmärken medför alltså de största vådor för 

neutrala fartyg, och måste betecknas som oerhört att det värkligen fins engelska 

rederier som vilja dra skydd av neutral flagga och äventyra neutralt gods.93 

 

Tyskland lägger egentligt Bärgslagsposten en stor summa pengar på att försöka få de neutrala 

länderna att ändra sin opinionsbildning. Den 8 mars 1916 skriver tidningen om tysk 

propaganda och använder sig av rubriken Tysk propaganda i våra folkskolor där de skriver att 

tyskarna trycker ut blad med propaganda. Lärarkåren i de svenska folkskolorna ska ha fått två 

häften utskickade till sig, ett om situationen i Belgien och det andra om den ryska truppens 
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onda gärningar. Det första häftet ska då ha gått ut på att rena Tyskland från de attacker de 

gjort i Belgien, tyskarna ska ha blivit tvungna att utföra vissa åtgärder mot befolkningen på 

grund av den fientlighet som de visat tyskarna. 94 Tidningen fortsätter med att citera ett inslag 

ifrån häftet och framhäver hur fräcka de anser att tyskarna är och att de hoppas att 

folkskolorna inte gått på den falska propagandan. De skriver även om hur denna taktik inte 

kommer få någon effekt i Sverige då de svenska skolorna för inte in politik i 

undervisningen.95 

Den 21 oktober skriver tidningen Ryska våldsdåd som handlar om Ryssland behandling av 

Finland och dess invånare. I ett brev till tidningen från en finsk man framgår det att den ryska 

militären har betett sig brutalt och våldfört sig på 9 kvinnor i en skolas källare, där alla var 

döda förutom en som var grovt misshandlad. Detta ska inte ha varit de enda 

våldshandlingarna mot kvinnor, utan flera vittnar egentligt tidningen om att kvinnliga lik 

hittats på liknande sätt i skogen.96 Tidningen skriver inte in några egna åsikter om dessa 

handlingar i tidningen utan rapporterar endast om vad de fått reda på. 

Ryssland är inte de enda som utför våldsdåd egentligt tidningen utan den 6 december 

rapporterar de om Englands Våldsdåd mot grekerna, där engelsmännen ska ha öppnat eld på 

gatorna i Athén. Denna skjutning ska ha lett till att 100 personer mist livet.97 

När det kommer till telegrammen i tidning så är de även balanserade under 1916 vilket även 

den övriga rapporteringen ifrån de båda allianserna tycks vara.  

Sammanfattning av resultatet 

Tidningen håller sig till stor del neutral i sin rapportering och balanserar de telegram som de 

väljer att ta med. Det går inte att tydligt se att det är någon av partisidorna som 

Bärgslagsposten har valt att stå på, även om det finns varierande tendenser till detta. 
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4. Diskussion 

 

Diskussionen kommer likt resultat att delas upp efter frågeställningarna, och den sista 

frågeställningen som berör den tidigare forskningen kommer besvaras som en 

sammanfattning i slutet av diskussionen. 

 

4.1 Vilka berättelseperspektiv använder sig bärgslagsposten av i rapporteringen av 

kriget? 

 

Den Fatalistiska berättelsen beskriver Lina Sturfelt som den berättelse som sätter kriget som 

ett eget väsen, där t.ex. Gud kan vara den som skapat kriget. Men den kan även framställas 

som en ond varelse. Bärgslagsposten har med några berättelser som tydligt passar in i hennes 

beskrivning av det fatalistiska perspektivet, men även några som är mer svår placerade.  

En av berättelserna som tydligt passar in är Nu går kriget där kriget beskrivs som något 

omänskligt och förklarar kriget som en egen individ. Texten går så långt som att till och med 

säga att det är krigets djävlar som går över jorden. Den innehåller även förakt mot krig som 

den fatalistiska berättelsen ska innehålla, genom att tydligt redogöra för hur de döda har 

familjer som väntar på deras hemkomst från kriget.  

Texten Kriget passa till viss del in i Lina Sturfelts beskrivning av fatalistiska berättelsen, då 

Kriget får kriget att framstå som ett eget övermänskligt väsen. Denna text innehåller till 

skillnad mot den förgående även den goda sidan i kriget, då de beskriver folkets vän. Denna 

folkets vän ska då vara en blek ung man med vingar, jag tolkar här på grund av beskrivningen 

att det är en ängel de talar om. 

Lina Sturfelt skriver att platsbeskrivningar inte ingår i den fatalistiska berättelsen, vad hon ser 

som en platsbeskrivning framgår dock inte. Detta gör att Kriget till vis del kan skilja sig från 

detta perspektiv då vad man kan tolka som en platsbeskrivning ingår i texten, t.ex. skrivs det 

om ett väsen från en kyrkogård. Vart kyrkogården ligger framgår dock inte, så om det är en 

faktisk platsbeskrivning eller inte är en tolkningsfråga. 

När krigsklockan klämtar är den andra berättelsen som till stor del skiljer sig till från den 

fatalistiska beskrivningen då den är platsbunden och även utspelar sig i en händelse som kan 

ha varit tidstypisk för krigets utbrott. Denna händelse är då krigsklockorna ringande för mässa 
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i kyrkan, där prästen sedan förklarar att kriget har börjat. Det som får mig att ändå placera 

denna under fatalistiska berättelsen är att den tydligt förmedlar att kriget är guds skapelse för 

att människan ska betala för sina synder. Trots att kriget i sig blir övermänskligt med guds 

inbladning så läggs en del skuld på Ryssland av huvudkaraktären. Berättelsen passar kanske 

inte in i detta berättelseperspektiv på grund av dessa orsaker. Jag vet dock inte vart den skulle 

passa bättre in om den inte placerades inom denna typ av berättelse på grund av att gud ändå 

är den självklara orsaken till krigets utbrott. 

Den svarta veckan passar däremot bättre in i perspektivet med sin beskrivning av kriget som 

ett övernaturligt väsen och tar in jordens undergång i sin berättelse. Krigets gång förklaras 

även med hjälp av naturfenomen vilket även Lina Sturfelt tar med som en del av fatalistiska 

berättelsen. 

I Bärgslagsposten finns det ingen berättelse som passar in i den heroiska berättelsen om man 

går efter Lina Sturfelts beskrivning av detta perspektiv, hon förklarar denna berättelse som en 

saga där döden beskrivs som något vackert och hjältarna i kriget lyfts fram. De berättelser 

som tiningen publicerade visade allt för mycket av döden och grymheten i kriget för att passa 

in i en saga och lyfter inte fram en enskild individ som en hjälte i berättelserna 

Att detta perspektiv inte används kan spegla den syn som tidningen hade om kriget, det 

framgår tydligt redan i början av kriget att tidningen anser att kriget är meningslöst och 

fruktansvärt. Vilket man kan se i resultatet från båda frågeställningarna. Med denna syn på 

kriget kan det ha varit svårt för skribenterna att försöka försköna kriget, varför försöka få 

kriget till något vackert när man inte vill ha ett krig?  

Det kan också bero på slumpen, att det inte var någon berättelse med detta perspektiv som 

publicerades under de valda åren. Det kan också ha berott på att de inte fick någon sådan 

berättelse skickad till sig, då en del av berättelserna tidningen publicerade var inspirerade av 

brev från de som varit i krig. 

Av den Idylliska berättelsen var det två berättelser som tidningen publicerade som passade in 

på Lina Sturfelts beskrivning. En av dessa var Tjocka bertha som lyfvte fram maskinernas 

betydelse för kriget. Detta är en del av den idylliska berättelsen egentligt Sturfelt, där 

maskinerna och de nya vapnen är något som visar människans makt. Att tidningen valde att 

skriva denna text förvånade mig, då de flesta andra endast lyfter fram det hemska kriget. Var 
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inte de nya vapnen en stor anledning till den massdöd som följde kriget? Kanske var det 

endast imponerade av de nya teknikerna som visades upp under kriget. 

Den idylliska berättelsen är även den som för in humorn i krigsberättelsen skriver Sturfelt, 

och detta gör Bärgslagsposten vid ett tillfälle med krigshumor. Där de gör ett skämt av den 

tyska fältmarskalken Hindenburgs erövringar i Polen. Lina Sturfelt skriver att kriget inte togs 

på allvar till en början och att det på grund av detta började skriva dessa humorberättelser. 

Detta inslag av humor förvånade mig också då tidningen varit så seriösa över sin rapportering 

av kriget. De tog kriget på sådant stort allvar från början och denna berättelse publicerade 

dem inte förens 1916. Kanske ville de skapa den gemenskap som Sturfelt skriver om, att de 

vill ena folket i humorn.  

Till sist har vi den Tragiska berättelsen som Lina Sturfelt skriver är den som representerats 

mest under krigsåren. Det tycks den också göra i Bärgslagsposten, vilket även passar in på 

den syn tidningen tycktes ha om kriget. Redan den 22 augusti 1914 skrev de döden i kriget, de 

handlar inte om världskriget vilket är logiskt då kriget precis börjat. Denna berättelse handlar 

istället om hur döden i ett krig kan se ut, de tar ett exempel från det rysk-japanska kriget och 

beskriver hur männen på ett fartyg brändes till döds. Detta stämmer överens med Lina 

Sturfelts beskrivning av den tragiska berättelsen, som egentligt henne inte förskönar döden 

utan skriver om den som den är.  

Sammanfattningsvis så stämmer det Lina Sturfelt skriver om att den svenska pressen ofta 

använder sig av det tragiska berättelseperspektivet. Bärgslagsposten är inte rädda att skriva 

om den råhet som finns i kriget och ger inte heller någon förskönad version av döden. Döden 

beskrivs som brutal och tragisk, det är inget hjältemod inblandat. Bärgslagsposten gör även 

det Lina Sturfelt skriver om att den svenska pressen inte skriver om kriget som något att 

inspireras av, utan de fokuserar istället på den tragiska delen och de människor som blir 

påverkade. Vilket man även tydligt kan se i texten Krig är… där tidningen skriver om de 

levande offren av kriget. De är människor som blivit av med kroppsdelar och fått sitt liv 

förändrat på grund av det. Det är även de anhöriga till de döda, de som väntat på att få hem 

sina närstående som aldrig kom hem.  

Något som skiljer sig från det Lina Sturfelt skriver är om hur pressen var väldigt varierande i 

sina berättelseperspektiv. Som jag tidigare nämnt så skriver de ingen berättelse som passar in 

på den heroiska berättelsen och det är inte heller många berättelser inom den idylliska 

berättelsen. Vad detta kan bero på har jag tidigare kort diskuterat, om hur tidningens syn på 
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kriget kan ha speglat dess berättelser. De verkar aldrig ha varit för ett krig och visade tidigt 

den tragiska sidan av ett krig. 

 

4.2 Hur ställer sig tidningen till de stridande parterna? 

 

Denna diskussion kommer likt resultatet vara uppdelad efter åren med en sammanfattning i 

slutet.  

1914 

Som jag nämnde i resultatet så skrev tidningen om ett möjligt världskrig första gången den 29 

juli då Österrike-Ungern gått i krig mot Serbien, tidningen undrar då om ett världskrig är på 

gång. De nämner redan nu vilken tragedi detta skulle vara, men tar ingen sidas parti i den 

spända situationen.  Tidningen påtalar tidigt vikten av att hålla Sverige neutralt och skriver 

första gången om detta den 5 augusti. Den 5 augusti är även i slutet på svarta veckan då alla 

Europas stormakter gått med i kriget, och visar på hur måna Bärgslagsposten var om att inte 

ta något officiellt parti.  

Den tidigare forskningen visar på hur tidningen skulle balansera sitt innehåll efter de olika 

allianserna, detta lyckas de med i telegrammen de för in i tidningen men i övriga texter är det 

ett dominerande land. Detta land som det skriver mest om under första krigsåret är ändå 

Tyskland, men med varierande innehåll.  

En del av den rapportering de tar med om Tyskland handlar om misstänksamheter gentemot 

dem och vissa texter framhäver Tysklands storhet. Exempel på detta är texterna En 

Tysklandsfärd i kristider och Världskriget. Den första texten om tysklandsfärden är inte 

skriven av någon på tidningen utan det är ett brev det fått skickat till sig från en grosshandlare 

i Stockholm, men tidningen valde ändå att publicera detta brev vilket gör att det är värt att 

nämna. 

I texten skriver grosshandlaren om Tysklands storhet och hur överlägsna de kommer vara i 

kriget. Om tidningen stod för detta vet jag inte och de förde inte in några egna kommentarer 

om det han skrev, men de valde sedan att publicera ännu ett brev från samma grosshandlare. 

Även i detta brev framhäver han Tyskland och hur dem anser sig vara fredliga människor som 

tvingats in i kriget. Även om detta inte var menat att vara tysklandsvänligt så får man den 
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känslan när man läser texten. Det hade varit skillnad om ett liknande brev om något annat 

land publicerats för att föra in den balansering av rapporter som den tidigare forskningen 

skriver om.  

I Världskriget ifrågasätts istället den tyska rapporteringens trovärdighet med som jag skrev i 

resultatet så skrev de redan i nästkommande nummer om hur man endast skulle tro de 

officiella berlinska telegrammen. Det framkommer inte om de pratar om rapporteringen av 

kriget i helhet eller endast den rapportering som kom ifrån Tyskland. Jag tolkade det som att 

det gällde alla länder, men det kan vara en feltolkning från min sida.  

Det finns en text som målar upp Ryssland som det stora hotet i kriget och det är När 

krigsklockan klämtar, vilket är en text jag även i första frågeställningen diskuterat. I denna 

diskussion fokuserar jag i stället på partiställningen. Det är den enda text jag funnit som 

skriver ut ett land som en fiende mot Sverige, dock är det en berättelse som inte behöver 

speglas av tidningens syn på kriget. Det är ändå intressant att notera, då man inte vet hur 

mycket av skribentens egna åsikter som speglar texten.  

Om man kollar på den tidigare forskningen som pratar om hur pressen uppmanades att hålla 

sig neutrala så anser jag ändå att de lyckas ganska bra med det i sin rapportering även om det 

är en större rapportering om Tyskland. Att det är det behöver inte betyda att de var Tysklands 

vänliga utan kan i så fall även innebära motsatsen. Tidningen är som jag tidigare nämnt noga 

med att uppmana folk att hålla den svenska neutraliteten och kritiserar den svenska högerns 

vilja att gå med i kriget på den tyska sidan 

 

1915 

Rapporteringen av kriget under detta år är betydligt mindre än 1914 och innehåller för det 

mesta endast telegram och officiella meddelanden som inte direkt visar på hur tidningen ser 

på situationen. Det är den övriga rapporteringen som ger mest information om tidningens 

ståndpunkt.   

Tidningen börjar dock att rapportera om tyskarnas kränkning på Sveriges sjöfart och de 

skriver tydligt hur detta kommer påverka Sverige och vilka oroligheter detta för med sig. 

Överlag så är rapporteringen balanserad och neutral och verkar ha lyssnat på UD och det 

svenska näringslivets uppmaningar.  
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1916 

Tidningen börjat med att rapportera om de spända förhållandena mellan Sverige och England 

som orsakats av handel och posttransport, det förbud Sverige satte på kemisk trämassa ska ha 

varit det som gjort läget mellan länderna värre. Som jag skrev i resultatet så ansåg England att 

Sveriges neutralitet blev påverkad av detta. Tidningen står då bakom regeringens beslut och 

anser att de har gjort vad de kunnat för att förbättra situationen. Även om tidningen står 

bakom regeringens beslut så balanserar det även upp det med att ta in det brutna löftet om att 

inte föra vidare engelska varor till Tyskland. De rapporterar om situationen som den ser ut 

och skuldbelägger istället svenska handlare för det spända läget. 

Den tidigare forskningen visade på en kamp ifrån de stridande länderna om att få allierade 

bland de neutrala länderna, de ville att dessa länder skulle rapportera om kriget till deras 

fördel. Detta skriver även Bärgslagsposten om när Tyskland skickat propaganda till svenska 

skolor, tidningen skriver då om Tyskland uppenbara agenda att ändra den svenska 

opinionsbildningen. De skriver även om hur de anser att tyskarna framstår som fräcka och hur 

detta inte kommer fungera i Sverige. Om denna text är menad att visa på tidningens neutralitet 

eller om det är ett agg mot tyskarna är svårt att säga. 

Tidningen rapporterade mycket om tyskarna på det svenska vattnet och hur de kostat liv och 

påverkat handeln, de skriver dock aldrig om något tyskt våldsdåd. Däremot skriver de två 

texter om våldsdåd från ententens sida där ryssarna mördat finska kvinnor och engelsmännen 

öppnat eld på gator i Grekland. Vad detta kan bero på vet jag inte, det kan bero på censur från 

Tysklands håll eller så ansåg inte tidningen att de gjort något våldsdåd som var värt att skriva 

om. 

 

4.3 Hur mycket stämmer mina resultat överens med tidigare forskningen? 

Jag har tidigare i diskussionen kopplat de resultaten jag fått till den tidigare forskningen, men 

jag har inte besvarat den sista frågeställningen ännu. Detta kommer jag göra här genom att 

göra en sammanfattning av de tidigare resultatens överenstämmelse med den tidigare 

forskningen. 

De resultat som jag fått fram om berättelseperspektiven stämmer delvist överens med Lina 

Sturfelts arbete. Det finns delar av mitt resultat som tydligt stämmer med de perspektiv som 
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Sturfelt tar fram, samtidigt som andra berättelser i Bärgslagsposten är svårare att tydligt 

koppla till endast ett av perspektiven. Några av tidningens berättelser har till stor del de 

egenskaper som t.ex. passar in den Tragisk berättelsen samtidigt som det även finns delar som 

passar in ibland annat den idylliska berättelsen. Vad detta beror på är svårt att säga, det kan 

handla om att Lina Sturfelt undersökt andra slags tidningar eller så kan det bero på vilket 

område i Sverige man befinner sig i.  

Det som tydligast stämmer med Lina Sturfelts undersökning är som tidigare nämnt att den 

tragiska berättelsen är den vanligaste förekommande berättelsen. Detta kan ha att göra med att 

tidningen tydligt påvisar allvaret med kriget och hur de vill hålla Sverige neutralt i konflikten. 

Ett effektivt sätt att hålla Sverige neutralt kan vara att visa läsarna de grymma sidorna av 

kriget, detta är dock bara egna reflektioner om orsaken bakom detta.  

Lina Sturfelt skriver även om hur den svenska pressen utmärker sig i sina varierande 

berättelseformer. Detta stämmer delvist in på Bärgslagsposten som har med varierande 

berättelser men som inte har med någon berättelse som tydligt passar in på det heroiska 

perspektivet. Även här kan detta bero på tidningen och dess syn på kriget.  

Det går tydligt att se i mitt resultat att tidningen värnar om den neutralitet som de uppmanas 

till att hålla, detta stämmer väl överens med de uppmaningar de svenska tidningarna ska ha 

fått egentligt den tidigare forskningen. De är vissa texter som kan tyckas var vänliga åt ett håll 

men samtidigt så kan det komma en annan text som är vänligare åt andra hållet. 

Jag har inte lyckats hitta någon tidigare forskning som tar upp det liberala partiets ställning 

under första världskriget. Det enda jag funnit är det som Nils-Olof Franzén skriver om hur 

Dagens nyheter var stöttande av ententen. Dagens nyheter var precis som Bärgslagsposten 

liberala och man kan då i alla fall spekulera kring om även Bärgslagsposten var mer fientligt 

inställda mot Tyskland. Tidningen visar tidvis ett visst motstånd mot Tyskland, men samtidigt 

har resultatet även visat på att tidningen valde att framhäva Tysklands storhet. Att de valde att 

göra det behöver dock inte betyda att det var till Tysklands fördel.  

Adam Hochschild skrev i sin bok om den brittiska propagandan och hur britterna lade stor 

fokus på att få duktiga författare att sprida den, det är dock inget som kan ses i 

Bärgslagsposten. Anledningen till att jag tar upp det här är att Bärgslagsposten valde att 

tydligt kritisera den tyska propagandaspridningen i Sverige.  
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Borde de inte även ha kritiserat den brittiska propagandaspridningen? Det lades tydligen ner 

mycket arbete av britterna för att få sig själva att verka bättre än Tyskland, men detta nämner 

aldrig tidningen. Sedan tar inte Adam Hochschild upp vilket spridningsområde dess 

propaganda hade, de kanske inte lade ner några större resurser på att sprida den till Sverige. 

Om detta var fallet så går det istället emot det Boberg skriver om att de krigande länderna 

försökte hitta allierande bland de neutrala länderna och dess press.   

Även Karl Erik Gustafsson och Per Rydén skriver om de krigande ländernas 

propagandaspridning till Sverige för att få allierade, han skriver även att den tyska 

propagandan var den som Sverige utsattes mest för. Vilket kan förklara varför 

Bärgslagsposten endast skriver om den tyska propagandan. 

Slutligen kan man sammanfatta denna frågeställning till att mitt resultat till en viss del 

stämmer överens med den tidigare forskningen. De finns delar som tydligt visar på detsamma 

som den tidigare forskningen, men det finns även delar som går emot de resultaten. 

Något som skulle vara intressant att forska vidare om är framför allt att även undersöka de två 

sista åren av kriget, men också att kolla på en annan lokal tidning i området med en annan 

politisk bild. Skulle man då kunna se någon skillnad på rapporteringen av kriget mellan de 

liberala och t.ex. socialdemokratiska även på lokal nivå
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Sammanfattning 

 

Denna undersöknings syfte var att fördjupa kunskapen om Sveriges syn på första världskriget, 

genom ett lokalt perspektiv. Detta genomfördes genom att undersöka vilka 

berättelseperspektiv som tidningen använde sig av i sitt berättande och genom att undersöka 

om tidningen tog något parti av de stormakterna som deltog i kriget  

Undersökningen genomfördes genom att gå igenom Bärgslagspostens upplagor mellan 1914–

1916. Berättelseperspektiven som undersökningen utgått ifrån är den fatalistiska, den 

heroiska, den idylliska och den tragiska. De berättelser som fanns med i Bärgslagsposten 

sorterades ut efter de perspektiven skribenten använt sig av. För att undersöka partitagande 

under kriget så jämfördes det hur mycket som skrevs om de olika allianserna men också dess 

innehåll. 

Resultatet för berättelseperspektiven som användes var att Bärgslagsposten använde sig av 

den tragiska berättelsen oftare än de övriga. Det var även ett perspektiv som aldrig förekom, 

vilket var den heroiska. Resultaten som denna undersökning fick fram stämmer till en viss del 

överens med den tidigare forskningen. 

Det fanns inslag av partiställning åt båda alliansernas håll i olika delar av rapporteringen av 

kriget, men tidningen balanserade ändå den information de gav ut och påtalade ofta vikten av 

att hålla Sverige neutralt under kriget. 

Nyckelord: Första världskriget, Svensk Pressen, Bärgslagsposten, Lindesberg 
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