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Abstract 
 
I have in this essay looked at what stand NWT took to the three leading countries in The First 
World War, Germany, France and England, and if it changed during the course of the war. 
I worked based on the theory that NWT, as a politically conservative newspaper was pro-
Germany, which also showed to be true. 
I have look at the official stand, what is shown in the published material, what stand that the 
newspaper showed outwards. The result shows that NWT held a neutral stand during the war 
being loyal to the conservative government. At the end of the war the papers sympathies for 
Germany are shown more openly in its political material.   
 
Key words: NWT, war, press. 
 
  
Jag har i denna uppsats tittat på vilken inställning NWT intog till de tre ledande 
huvudaktörerna i det första världskriget, Tyskland, Frankrike och England, och om den 
ändrades under kriget förlopp. Jag baserade min undersökning på teorin att NWT, som en 
konservativ tidning var tyskvänlig, vilket också visade sig stämma. 
Jag har tittat på den officiella bilden, hur det gestaltade sig i det publicerade materialet, det 
vill säga vilket bild tidningen gav utåt. Resultatet visar att NWT höll sig neutral i sin hållning 
under kriget och var lojal till den konservativa ministären. I slutet av kriget visar dock 
tidningen sina tidigare tillbakahållna sympatier för Tyskland i sitt politiska material.  
 
Nyckelord: NWT, krig, press. 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Det var kriget som skulle avsluta alla krig men som istället endast kom att följas av fler.  

Då de stridande parterna körde fast på Västfronten och kriget blev ett ställningskrig kom en 

enkel men kall strategi att se dagens ljus: man skulle helt enkelt nöta ner fienden, det var mer 

eller mindre acceptabelt att det dog tusentals av den egna sidans soldater så länge förlusterna 

blev högre hos fienden. 

Det första världskriget har kommit att kallas det första moderna kriget och även det första 

totala kriget. Visserligen hade européer använt vapen så som snabbskjutande artilleri och 

kulsprutor i strid innan det första världskriget. Men då hade dessa varit begränsade till ena 

sidan även om det finns några enstaka undantag, t ex stridigheter mellan ryssar och britter i 

Afghanistan, men då enbart på lokal nivå.  

Vid tiden för det tysk-franska kriget 1870-71 fanns förvisso snabbskjutande artilleri men den 

viktiga kulsprutan hade ännu inte gjort sitt intåg. Tyskarna kunde även hålla farten uppe vilket 

ledde till att det aldrig blev något ställningskrig.  

När britterna vid sekelskiftet kom i krig med boerna i Sydafrika kunde man börja se lite av det 

som skulle komma längre fram. En dyrbar läxa britterna lärde sig var att starkt synlig röd 

uniform inte var att föredra när man stred mot de pricksäkra boerna. Man gick därför över till 

mer modern kakiuniform.  

Skyttegravssystem användes även i boerkriget men eftersom man kunde flankera dem uppstod 

aldrig att man låstes strategiskt.  På västfronten gick det inte att kringgå eftersom till slut satte 

Schweiz respektive Nordsjön stopp och parterna blev låsta vilket ledde till ställningskrig.      

Första världskriget var totalt i den bemärkelsen att de deltagande länderna satte in alla sina 

resurser i krigsföringen, hela samhället blev involverat i krigsinsatsen. 

 

Det jag vill med denna uppsats är att titta på hur Värmlands nuvarande största morgontidning 

förhöll sig till de stridande huvudparterna i kriget, Tyskland respektive Frankrike och 

Storbritannien. Medias täckning var omfattande under kriget och behovet av kontroll av denna 

är något som alla stridande parter insåg.  

Den intressanta med att undersöka neutrala länders tidningar är att man där får rapporter från 

kriget av alla inblandade parter. I respektive stridande land var nyhetsförmedlingen 

begränsad, propagandainspirerad och censurerad, man fick inte veta vad andra sidan skrev om 

händelser. I Sverige förekom dock ingen tidningscensur vilket innebar att de olika svenska 
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tidningarna kunde skriva relativt fritt. Däremot var det viss statlig censur på från utlandet 

inkommande telegram, mer om detta i kapitel 2.3 som berör media under kriget.  

Som neutralt land var Sverige även föremål för propaganda från de olika stridande länderna 

för att får den svenska opinionen mer positiv till just dem och negativ mot fienden.  

 

Tidningen som medium hade något av en monopolställning i nyhetsförmedling runt tiden för 

kriget då radion ännu inte etablerats. Jag tycker därför att det är intressant att undersöka hur 

Nya Wermlands-Tidningen, NWT, förhåller sig till de tre ledande makterna under kriget och 

om hållningen ändras. Grundmaterialet för denna studie är publicerat material ur Nya 

Wermlands-Tidningen från krigsåren. 1 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka Nya Wermlands-Tidningens hållning under och 

genom det första världskriget när det kommer till de tre huvudmakterna inom respektive 

allians, Storbritannien och Frankrike respektive Tyskland.   

 

De frågar jag valt att arbeta utefter är: 

- Vilken hållning intog NWT under kriget till huvudmakterna inom ententen, Storbritannien 

och Frankrike respektive huvudmakten inom centralmakterna, Tyskland? 

- Förändras tidningens hållning under kriget? Om ja, hur? 

   

1.3 Teori och metod 

Teorin jag arbetar utifrån är att högertidningar var mer tyskvänliga medan tidningar med en 

vänster eller liberalt politisk prägel var mer ententvänlig. Denna teori tas upp i Sverige under 

första världskriget av Franzén och handlar främst om storstadstidningar men den borde, 

teoretiskt, även kunna appliceras på landsortstidningen NWT.2 

Enligt Franzén så sympatiserade de övre klasserna och konservativa i landet med Tyskland. 

Vänsterliberaler och socialdemokrater var dock positivt inställda till ententens västliga 

medlemmar Storbritannien och Frankrike. Till Ryssland var gemene svensk inte positivt 

inställd. Orsakerna till det var tsarstyret och det gamla rysshatet och ryssrädslan. 

Enligt Franzéns teori borde Nya Wermlands-Tidningen som uttalad högertidning alltså ha 

varit mer tyskvänlig. Franzén poängterar att tidningarnas hållning inte nödvändigtvis 

                                                 
1 januari 1925 startade Sveriges Radio sina sändningar i Sverige som exempel. Holmgren s. 128 
2 Franzén s. 137-138 
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reflekterade befolkningens åsikter och att vi inte vet så mycket tidningarnas påverkan på 

befolkningen vid denna tid. Dock är inte det heller mitt syfte att i den här uppsatsen undersöka 

tidningens inflytande eller påverkan utan dess hållning.  

 

Metod 

Att göra textanalyser av tidningar har sina svårigheter liksom att finna en bra och 

vetenskapligt lämpligt metod att använda, kanske än mer då man inte gör en komparativ 

studie utan endast undersöker en tidning. Då jag har som syfte att undersöka att undersöka 

vilken hållning tidningen tar till tre länder har jag använt mig av en kvalitativ och kvantitativ 

textanalys av tidningsmaterialet. Rent konkret innebär det kvalitativa undersökningsmomentet 

att jag studerar det material som berör de tre huvudmakterna och vad det går att utläsa ur det.  

Kvantitativa analysen går hand i hand med den kvalitativa och handlar helt enkelt om hur 

mycket material av olika typer som behandlar de olika länderna. Det finns, grovt indelat, två 

typer av material: politiskt och övrigt. Politiskt material är ledare och kommentarer, insändare 

etc. Övrigt inkluderar allt annat så som telegram, reportage, bilder osv. Det faktum att 

tidningen, om än ett politiskt medium i sin helhet, är begränsad till en handfull sidor per 

utgåva underlättare mitt arbete då det blir lättare att gallra bort sådant som inte behandlar mitt 

syfte. Kvar efter denna gallring blir då materialet per undersökningsperiod jag undersöker än 

mer greppbart och tydligt.  

 

Rent praktiskt ser undersökningen ut på följande sätt: 

Jag undersöker det publicerade materialet för september och oktober månad 1914-1916 samt 

september och oktober för åren 1917-1918 enlig punkterna längre ner. Den tidsmässiga 

skillnaden i urvalet beror på ändring i utgivningen.  

Rena politiska inlägg är förekommande i tidningen, dock rör dessa i regel inrikesfrågor och 

inte direkt de stridande parterna. Utöver att studera politiska inlägg går det även att granska 

den andra typen av materia så som nyhetsartiklar och liknande. Det är vid denna tidsperiod 

enklare att få sig en bild av en tidnings hållning genom dess artiklar än vad det är idag. Kring 

1900-talets början är tidningar i Sverige oftast politiska i sin helhet. Hela tidningen är ett 

politiskt medium. Därför går det att studera antal artiklar med ursprung från ett land jämte ett 

annat land samt vad de säger, som exempel, för att grunda sig en uppfattning om en tidnings 

hållning. Det publicerade material som jag finner vara eller kan tolkas vara ställningstagande 

citeras i undersökningsdelen. Förutom att det är väsentligt undersökningsmässigt så får du 

som läsare också möjlighet att själv bilda dig en uppfattning om materialet. 
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Jag använder mig av följande punkter som stöd i min undersökning: 

 

* Vart kommer materialet ifrån?  

Är det officiellt pressmeddelande eller kommer det via något lands pressbyrå? Är det från 

respektive stridande lands nyhetsbyråer är det dock det samma som officiella 

pressmeddelanden i och med censur, frivillig eller påtvingad, och liknande. Mer detaljerat om 

detta finns att läsa i kapitlet i uppsatsen som behandlar media under kriget.  

Kommer material från andra svenska tidningar? Vilken hållning har i så fall dessa tidningar? 

 

* Artiklar och telegram i tidningen 

Hur många artiklar/telegram utgivet från respektive sida som är med? Vilken storlek och 

detaljrikedom har de? Vad säger materialet man valt att publicera? Är urvalet av telegram etc. 

sammansatt så att någon part framställs mer fördelaktigt?  

* Egenproducerat materia 

Vad säger man i det egenproducerade materialet? Här faller politiska inlägg in, inklusive 

insändare in.  

* Foton/illustrationer 

Förekommer det foton/illustrationer? Om så är fallet vad visar de samt, i vilket sammanhang 

ligger de? Vad säger ev. kommentarer kopplade till foton/illustrationer? 

Notera att jag inte redogör för respektive månad exakt utefter dessa punkter utan att jag endast 

har punkterna som stöd i undersökningen. 

 

1.4 Material 

Huvudmaterialet för denna uppsats är som nämnts det som publicerats i NWT från 

krigsutbrottet 1914 till vapenstilleståndet 1918 under de utvalda perioderna. Mycket av 

materialet i tidningen när det gäller nyheter från kriget utgörs av officiella telegram från de 

stridande parterna. Antingen kommer dessa från de olika ländernas nyhetsbyråer eller från de 

stridande ländernas militära högkvarter. Även material från andra tidningar eller 

egenproducerat förekommer. Dock är telegrammen huvudkälla för krigsnyheter och klart 

vanligast i tidningen. Det finns även reportage från sådana som besökt de stridande länderna. 

Exempel på det är domprosten Jacobsson som rest från Italien, genom Tyskland och hem till 

Sverige. Han höll föredrag i domkyrkan vilket sedan sammanfattades i NWT.3  

                                                 
3 Detta skedde i NWT den 8/9 1914 
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Krigsnyheterna har en egen del i tidningen där telegram från parterna publiceras. Utöver dessa 

finns en redogörelse för krigsutvecklingen skrivet av tidningen, baserat på telegram, på 

samma sida. Politiska inlägg och liknade typer av handlingar finns att finnas på varierande 

ställen. Dessa behandlar dock, som nämnts, i regel inrikespolitik och inte direkt de stridande 

parterna. Språkmässigt är det en viss skillnad mellan tidsperioden jag undersöker och vår tid 

men inte på någon nivå som försvårar förståelse. Ev. av intesse är att det syns en tydlig 

skillnad i språket mellan de första undersökningsperioderna och de senare. I de senare är 

stavningen mer modern  

Foton och illustrationer i tidningen har jag inte valt att återge i uppsatsen på grund av 

svårigheten att kunna kopiera och få dessa i tillräckligt bra kvalitet. Dock förekommer dessa i 

tidningen och visar allt från påstådda krigsscener till fridfulla städer. Foton av 

krigspersonligheter, generaler etc. förekommer också. Till foton och illustrationer följer en 

text av varierande storlek som beskriver det som visas. Tidningsmaterialet har funnits 

tillängliga för mig i form av mikrofilm vid Karlstads universitet. Materialet har varit i läsbart 

skicka med undantag av någon enskild sida där texten varit för suddig att tyda.  

NWT kom ut i tre nummer per vecka första delen av kriget men 1917 började tidningen 

komma ut sex gånger i veckan vilket alltså innebär att materialet för enskilda månader 1917-

18 är mer omfattande. Materialet är för de två sista perioderna även i bättre kvalité än de 

andra tre rent tryckmässigt, upplever jag i alla fall. Det stilbyte som tidningen genomförde 

1917, inklusive utökade utgivningsdagar, syns.   

 

1.5 Avgränsningar och urval 

Jag har valt begränsa mig till att endast titta på vad tidningen skriver om huvudaktörerna 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien med vissa undantag. Givetvis undersöker jag hela 

tidningen först för att gallra bort det oväsentliga innan djupare undersökning görs. 

Av de tre länder kommer främst Storbritannien och Tyskland i fokus då de två har mest 

påverkan på Sverige bland annat på grund av deras geografiska läge. Dock anser jag att 

Frankrike ska ingå i uppsatsen då landet är en av huvudaktörerna i kriget.  

Jag hade två huvudalternativ att välja mellan då jag skulle välja ut min begränsning av 

materialet för undersökningen. Antingen fasta perioder eller enskilda händelser. Jag valde 

fasta perioder med motiveringen att jag vill undersöka om tidningens hållning ändrar sig 

genom kriget. Med alternativ två anser jag att det inte går att få en lika konsekvent 

undersökning. Geografiskt har jag inte valt att sätta begränsningar då jag redan har en bra 
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begränsning i månadsperioderna samt till endast tre länder. Risken med fler begränsningar är 

att arbetsmaterialet inte blir tillräckligt samt undersökningens värde blir lägre.  

 

Tidsperiodmässigt tittar jag på september och oktober månad åren 1914-1916. 1917-1918 

tittar jag endast på september månad. Motivet bakom detta är att från 1917 går NWT från att 

komma ut tre dagar i vecka till att komma ut sex dagar i veckan, som nämnts. För att få balans 

med mängden material för alla år har jag därför valt att lägga till en månad för de tidigare 

åren. Observera att jag som bekant tittar på hur tidningen förhåller sig baserat på det 

publicerade materialet. Om sedan tidningens redaktör privat var en väldig anhängare av någon 

sida är en annan sak, vilket ju inte heller är möjligt att tyda i materialet. Det är tidningens 

hållning så som den gestaltar sig i tryck form som undersöks.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen börjar med en historisk bakgrund för att ge förståelse för tidsperioden och ämnet 

jag behandlar. Den historiska bakgrunden har jag lagt upp i tre kapitel: 

2.1 Krigets förlopp, 

2.2 Sverige under kriget samt  

2.3 Kriget och media 

Undersökningsdelen av uppsatsen är indelad i ett kapitel för varje undersökningsperiod 1914-

1918. Jag redogör först väldigt kort vad som hände under respektive period följt av 

redogörelse för vilken hållning till de tre huvudmakterna man kan se i tidningen. 

Undersökningen görs utefter metoden som beskrivits tidigare. Undersökningen följs av en 

sammanfattning där jag redogör för resultatet av undersökningen.  

 

1.7 Tidigare forskning  

Som alltid med lokal forskning får man slänga in en brasklapp då det kan vara svårt att hitta 

forskning som bedrivits på lokal nivå. Exempelvis finns det alltid entusiaster som skriver.  

Sådana skrifter kan komma i väldigt begränsad upplaga och/eller ha många år på nacken och 

därför vara svåra att finna, om de ens finns att finna. Av en eller annan anledning är det inte 

säkert att dessa ens hittat sig in till de lokala biblioteken och/eller finns att finna i arkiv.  

Avsaknaden av en ordentlig uppsatslistning rörande universitetsarbeten på b-nivå och framåt 

lyser också med som frånvaro, tyvärr. 

 

1.7.1. Media under kriget  
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Något av ett standardverk om media under krig, inklusive under första världskriget, är Pillip 

Knightleys bok Krigets första offer är sanningen – Krigskorrespondenten som hjälte och 

mytskapare. Som titeln avslöjar så behandlas krigskorrespondentens villkor och agerande. 

Boken börjar med Krimkriget 1854-1856 och slutar vid 2003 och det senaste Irakkriget. 

Originalutgåvan utkom 1975 men det har kommit nyutgåvor av boken som inkluderar fyra 

nya kapitel där bland annat bombkampanjen mot Serbien 1999 och som sagt det senaste 

Irakkriget behandlas. Även Pressens historia av Broberg behandlar media och första 

världskriget med liknande perspektiv som Knightley, om än inte lika detaljerat som i Krigets 

första offer är sanningen. Förstnämnda är ett mer översiktligt verk med andra ord men båda 

böckerna redogör för hur propaganda bedrevs och för medias villkor. 

I Pressens historia tas också de fyra huvudsakliga problemen som de stridande länderna kom 

att stå inför när det gällde pressen upp i punkform:  

1) Hindra uppgifter och meddelanden som kunde vara till fördel för fienden eller skada den 

egna stridsviljan. 

2) Uppmuntra de egna trupperna och civilbefolkningen genom att framhäva egna framgångar 

och bagatellisera fiendens.  

3) Skada fienden genom defaitistisk propaganda. 

4) Vinna allierade bland de neutrala länderna eller åtminstone förhindra att de slöt upp bakom 

fienden.4 

Litteratur som inriktar sig på den enskilde soldatens liv vid fronten brukar också omnämna 

censur eller media och soldatens relation och tankar kring ämnet varför det kan vara intressant 

att omnämna denna typ lite. Kopplat till denna uppsats läste jag bland annat följande två 

böcker som är exempel på sådan litteratur:  

Malcolm Browns Tommy goes to war och David Biltons The trench – The full story of the 1st 

Hull Pals. Utöver denna typ av böcker omnämner idag vågar jag saga majoriteten av 

krigshistoriska böcker den enskilde soldatens perspektiv på något sätt.  

Dessvärre blir anglosaxisk litteratur normen på grund av språket när man undersöker tidigare 

forskning på detta ämne och därigenom också ett sådant perspektiv. Dock vill jag tro att synen 

på den militära censuren och medias rapportering var universal för båda sidornas soldater. 

Denna syn var att media förhärligade, förvrängde och mörkade, vilket den ju gjorde.  

Som exempel kan jag citera följande som skrevs av en Kapten Harry Yoxall, 18th Battalion 

King’s Royal Rifles Corps i september 1916 under slaget vid Somme och är från Browns bok: 

                                                 
4 Broberg s. 160-161 
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Don’t belive stories you see in the papers about troops asking as a special privilege not to be relieved. We stick 

it, at all cost if necessary, as long as ordered , but everyone’s glad to hand over to someone else. And anyone 

who says he enjoys this kind of thing is either a liar or a madman.5 

Knightley omnämner även i sin bok hur tilltron på tidningar blir mindre då (brittiska) 

soldaterna ser skillnader mellan det de sett/ser och det som rapporteras. Detta förde de sedan 

vidare till befolkningen. Det blev inga chockartade effekter av detta men tidningarna kom att 

förlora sin tillförlitlighet hos allmänheten. Tidigare hade man inte haft chans att jämföra 

verklighet och rapport på samma unika sätt som nu då fronten låg runt knuten.  

 

I teori- och metodkapitlet nämnda boken I Sverige under första världskriget - Undan stormen 

av Nils-Olof Franzén behandlas bland annat svensk media under kriget. Av logiska skäl så 

blir det i huvudsak rikspressen som behandlas och deras hållning osv. Jag omnämnde vad 

Franzén tar upp om pressen tidigare i teoridelen så jag ska därför inte upprepa mig. 

När det gäller uppsatser på universitetsnivå om pressen under det första världskriget i Sverige 

är det inte mycket skrivet. Vid Karlstads universitet finns inga tidigare uppsatser eller 

motsvarande att finna i arkiven rörande press och första världskriget. Samma gäller, så vitt jag 

har kunnat finna, alla högskolor/universitet utöver nedan nämnda uppsatser. För att förtydliga 

så har jag, av praktiska skäl, endast sökt via högskolorna/universitetens uppsatsdatabaser samt 

via http://www.google.se/  och en brasklapp är därför behövligt. Dock kan ju inte alltför 

mycket tid läggas ner på enskild forskning och det är inte ett realistiskt alternativ att 

hårdgranska varje högre lärosätes arkiv, inte på den här nivån. 

De tre uppsatser jag hittat är:   

Något nytt på västfronten? - En studie av Hallandspostens publicerade material från 

västfronten 1914-1918. (B-nivå) 2005. 

”De första leden nedmejades som rågen för lien.” – Från krigsromantik till realism i 

Hallandsposten 1914-1918? (C-nivå) 2005. 

Båda är skrivna av en student vid Halmstads högskola vid namn Mattias Allgulin. 

 

Uppsats nummer tre är skriven av en student vid Växjö universitet, Fredrik Håkansson.   

På Västfronten intet nytt – En studie av krigsrapporteringen i svensk press under första 

världskriget. (C-nivå) 2000. 

 

                                                 
5 Brown s. 89 
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I uppsatsen från Växjö jämförs två tidningar i Sverige (Svenska dagbladet och 

Smålandsposten), landsbygd och stad, och i c-uppsatsen från Halmstad undersöks 

krigsromantisering i en lokaltidning (Hallandsposten).  

Allgulin omnämner Håkanssons uppsats i sin c-uppsats och anmärker på att denne valt att 

jämföra två tysksympatiserande tidningar. Problemet det ger är att tidningarna blir så lika att 

en jämförelse inte kanske ger så mycket som om de varit motsatta i sin hållning, vilket 

givetvis stämmer. Han omnämner även att Håkansson, genom att använda två tyskvänliga 

tidningar, felaktigt kommit till slutsatsen att all telegramtrafik till svenska tidningar gick 

genom den tyska telegrambyrån Wolff. I övrigt tycker dock Allgulin att arbetet är intressant 

då den belyser den mängd av rapportering som förekom och hur den gestaltade sig. 6 

 

Allgulins b-uppsats undersöker om Hallandsposten höll en neutral vinkling under kriget eller 

om den tog ställning. Geografisk begränsning är västfronten. Denna uppsats faller närmast 

min uppsats målsättning. Slutsatsen som Allgulin kommer fram till i sin b-uppsats är att 

Halmstadsposten, som var liberal i sin prägel, var ententvänlig. Detta grundar han på att 

majoriteten av materialet kommer från ententländerna konsekvent genom hela kriget. 

Telegrammen från Frankrike och Storbritannien är långa och detaljerade medan de 

publicerade telegrammen från Tyskland är betydligt kortare. Politiska inläggen i 

Hallandsposten lyser med sin frånvaro enligt Allgulin och det mesta materialet kommer från 

de stridande parterna. Detta handlar om resurser, knappa medel gör att man inte har råd med 

egenproducerat material. Lyckligtvis för min undersökning så förekommer dock sådant 

material i NWT. 

 

1.7.2. NWT 

I september 2006 kom Nya Wermlands-Tidningen ut med en egen bok om sin historia med 

titeln Ansvarig utgivare: Gustaf Ander – En tidningshistoria av Mats Johansson där 

tidningens historik redogörs. Dessvärre berör den inte det jag behandlar i min uppsats i någon 

större grad men dess historik om tidningen fram till och med min tidsperiod som kan vara 

intressant att nämna. Wermlands tidning, föregångare till Nya Wermlands-Tidningen 

grundades 1836 men det första riktiga numret av tidningen kom 4/1 1837, tryckt i en 

handpress. 28/12 1842 utkom det sista numret och en vecka senare utkom den återuppstånden 

                                                 
6 Allgulin s. 6-7 
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som NWT. 1853 utökades tidningens utgivning till två gånger i veckan. 1880 var man uppe i 

3 nummer i veckan. 7 

Strax före kriget 1914 övertogs ägandet av NWT av Ernst Ander som då blev verkställande 

direktör. Sedan 1906 hade NWT kallat sig moderat konservativ men nu gick man över till att 

endast kalla sig moderat. Ny huvudredaktör blev Wilhelm Ericson, fram till 1921 då han gick 

till Stockholms dagblad, som förvandlade NWT ”från en politiskt betydelselös tidning till en 

av högerpressens viktigaste organ” enligt Ivar Anderson, chefredaktör för SvD 1940-1955.  

Andra förändringar som skedde med tidningen under krigsåren var att man installerade en av 

de första rotationspressarna i Sverige samt införde riktiga bilder i tidningen. 

1917 ökades utgivningen från tre till sex dagar i veckan. Vid krigets slutskede hade man 

helsidor med utrikesartiklar, ett steg bort från 1800-talsstilen till en nyare modernare stil.  

Huvudkonkurrenten Karlstads-Tidningen var vid krigstiden större än NWT men detta kom 

långsamt att svänga och som siffrorna visar nedan var NWT den klart största tidningen vid 

tiden för det andra världskriget. 8, 9 

Ansvariga utgivare för perioden 1914-1918 är Ernst Teodor Malmrot (1911-08-31--1915-02-

04) och Karl Wilhelm Ericson (1915-02-05--1921-03-30).10  

I Svensk dagspress av Tollin hittade jag utgåvesiffror för NWT och även lokalkonkurrenten 

Karlstads-Tidningen (VF, Värmlands folkblad, såg dagens ljus först 1918):  

NWT. 

1910 - 4 600.  

1915 - 4 400.  

1920 - 6 300.  

1925 – 8 800 

1930 – 12 000 

1945 – 40 200 

Periodicitet: 3/v, från 1917 6/v. 

 

Karlstads-Tidningen (liberal).  

1900 - 6 000 

1905 - 5 600 

1912 - 9 500 

                                                 
7 Johansson s. 23-24, 27, 28, 32 
8 Johansson s. 38 
9 Tollin s. 81 
10 http://tidning.kb.se/nld/nlnav.asp?soktyp=aar&kat=1&sortering=info 
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1925 – 11 700 (osäkra siffror) 

1945 – 8 700 

Periodicitet: 3/v, från december 1928 6/v. 11  

 

Jag har dock inte stött på forskning rörande Nya Wermlands-Tidningen som beror tiden för 

det första världskriget alls vilket innebär att jag borde vara först ut, i alla i den form jag 

bedriver. Kopplat till unionsupplysningen 1905, ett decennium före min utvalda tidsperiod, 

har det skrivits uppsatser som inkluderar NWT. En uppsats är skriven av en student vid 

Stockholms universitet vid namn Eva Gyllberg och har titeln Unionen i backspegeln - En 

undersökning om vilka reflektioner och återspeglingar som gjorts till unionsupplösningen i 

svenska dagstidningar under 1900-talet (C-nivå) 2003. Även om hon undersöker en mycket 

större tidsperiod och flera tidningar kan man ta med sig vad hon skriver in i uppsatsen. Jag 

tänker då det Gyllenbergs skriver i fördelskapitel 1.7 – Källkritiska aspekter om att NWT 

1914 inte är samma NWT som idag, att kring perioden för kriget är hela NWT ett politiskt 

redskap. Idag är ledare och övriga materialet åtskilda medan det kring 1900-talets början inte 

var så utan det hela var blandat. Hela tidningens publikationer kunde vara politiskt och det är 

därigenom lättare att utskilja en tidnings politiska hållning genom dess artiklar. Ju längre in i 

1900-talet vi tittar desto mer skiljs politiska inlägg från nyhetsartiklar och liknande. Politiken 

stannar mer och mer på debatt och ledarsidorna.  

 

I början av 1900-talet var hela tidningen opinionsbildande. Ju längre tiden går sker dock en uppdelning mellan 

nyheter/reportage och ledarsidans politiska kommentarer. Medan man idag endast kan tyda en dagstidnings 

politiska ståndpunkt i innehållet i ledaren kunde man, för cirka hundra år sedan, alltså lättare se en politisk linje 

genom alla artiklar. 12 

 

Vid Karlstads universitet har det också skrivits om unionsupplösningen med NWT inblandad. 

Anders Forsell ”. . . svensk till hjärta och sinne, och ej blott till börden.”  

En studie av värmländsk offentlighet speglad genom unionsdebatten 1905 

(C-nivå) 

Fredrik Helmertz, 30 dagar som skakade Karlstad.  

Karlstadsförhandlingarna som de speglades i Nya Wermlands-Tidningen och Karlstad-

Tidningen. (D-nivå) 

                                                 
11 Tollin s. 81, 53 
12 Gyllenberg, Unionen i backspegeln - En undersökning om vilka reflektioner och återspeglingar som gjorts till 
unionsupplösningen i svenska dagstidningar under 1900-talet, s. 14-15 
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1.7.3. Sverige under kriget 

I Svenska rädsla: offentlig fruktan i Sverige under 1900-talets första hälft från 2001 av 

Sverker Oredsson tas Sveriges agerande före och under kriget upp, både från enskilda 

individer och som helhet med ”svensk rädsla” som ingångsvinkel. Då jag refererar till honom 

i den historiska bakgrunden ska jag inte gå in på honom annat än att omnämna honom här. 

Hans verk har tjänat som en bra källa för en djupare inblick i perioden tillsammans med 

Franzén. 

 

2. Historisk bakgrund 

2.1 Krigets förlopp 

Under loppet av ungefär en vecka 1914, från 28 juli till 5 augusti, kom Europa att gå från fred 

till fullt krig. Det hela hade börjat med att Serbien vägrat acceptera Österrike-Ungerns krav i 

efterspelet till den österrikiske tronföljaren Franz Ferdinands död den 28/6 1914 i Sarajevo, 

Bosnien genom den serbiske nationalisten Gabriel Princip. Detta ledde till att Österrike-

Ungern förklarade Serbien krig den 28 juli 1914 och processen mot ett fullskaligt krig hade 

satts igång.  

29 juni – Tyskland vidtar partiella mobiliseringsåtgärder. 

30-31 juni – Ryssland mobiliserar, Tyskland försöker få Ryssland att avbryta den utan 

framgång och uppmanar Frankrike att hålla sig neutralt. 

1 augusti – Tyskland börjar mobilisera liksom Frankrike. Tyskland förklarar Ryssland krig. 

Frankrike avvisar den tyska begäran på att landet ska hålla sig neutralt vid ett krig i östra 

Europa. 

2 augusti – Tyskland besätter Luxemburg och begär passage genom Belgien. Storbritannien 

varnar Tyskland för att gå in i Belgien. 

3 augusti - Belgarna vägrar Tyskland passage. Tyskland förklarar krig mot Frankrike. 

4 augusti – Tyskland går in i Belgien. Natten mellan 4-5 augusti förklarar Storbritannien 

Tyskland krig då landet inte hörsammar ett engelskt krav på tysk reträtt. 

5 augusti förklarar Österrike-Ungern Ryssland krig. 

Först den 12 augusti förklarar Frankrike och Storbritannien Österrike-Ungern krig.13 

 

Den fjärde augusti 1914 avancerade tyska trupper alltså in i Belgien, Schlieffenplanen hade 

satts i verket och det första världskriget börjat. Innan det slutligen tog slut 1918 hade 10 

miljoner kommit att mista livet och många fler blivit skadade. 

                                                 
13 Keegan s. 75-84 
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Schlieffenplanen hade kommit till genom den tidigare chefen för den tyska generalstaben 

Alfred von Schlieffen, var av dess namn. Huvudkonceptet i planen var att snabbt avancera 

genom neutral Belgien och på så sätt kringgå de franska befästningarna vid tyskfranska 

gränsen och arbeta sig vidare sydväst väster om Paris. Fart var ledordet i planen.  

Man räknande från tyskt håll med att snabbt slå ut fransmännen för att sedan ta itu med 

Ryssland som man räknande skulle ta tid på sig att mobilisera. Planen hade tillkommit då det 

blivit klart att Tyskland riskerade ett tvåfrontskrig mot Frankrike respektive Ryssland i och 

med deras allians, trippelententen, vilken även inkluderade Storbritannien. Det kan diskuteras 

om planen innebar att tyskarna låste sig eller inte för alternativa lösningar, att det inte fanns 

någon annan lösning än en förebyggande attack.  

Klar är att den tyska invasionen av Belgien eliminerade eventuella chanser att Storbritannien 

skulle komma att stå utanför kriget. I samband med avancemanget kom rapporter om tyska 

övergrepp på civilbefolkningen vilket kom att användas i den antityska propagandan av 

ententmakterna, inte minst i Storbritannien. 14, 15, 16, 17 

Perioden augusti-oktober 1914 dödades 6 000 civila belgare och drygt 20 000 bostadshus 

förstördes till grunden. Bakom våldet låg minnena av de franska friskyttar som drabbat 

tyskarna i kriget 1870-1871 och man föreställde sig att sådana gömde sig bland 

civilbefolkningen 1914 vilket ledde till aktioner riktade mot civilbefolkningen. 18  

 

I början gick allt enligt planerna för tyskarna och man drev den utsända brittiska 

expeditionskåren samt Belgiens och Frankrikes arméer framför sig. Dock mattas det tyska 

avancemanget av och vid floden Marne stoppades den tyska framryckningen av i huvudsak 

franska trupper, även omnämnt som ”undret vid Marne”. Den snabba ryska mobiliseringen 

bidrog till att minska kraften på den tyska offensiven då ryska styrkor ryckte in i östra delen 

av Tyskland och man var från tyskt håll tvungen att avdela trupper österut. De framryckande 

trupperna på västfronten var även fysiskt trötta av det snabba avancemanget. När man så 

körde fast vid Marne kom båda sidor att gräva ner sig och skyttegravskriget tog sin början. På 

ena sidan i kriget fanns ententmakterna med Storbritannien, Frankrike och Ryssland och på 

andra sidan centralmakterna med Tyskland och Österrike-Ungern. Till dessa kom ytterliggare 

länder att sluta upp under kriget så som Italien som var medlem av centralmakterna men som 

                                                 
14 Poulsen s. 20-21 
15 McKay s. 926 
16 Fuller s. 21 
17 Keegan s. 15 
18 Gerner s. 27 
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neutral part och senare gick de med som stridande på ententens sida, det Osmanska riket som 

kom att ansluta sig till centralmakterna i slutet av 1914. Bulgarien anslöt sig till dem likväl i 

september 1916 och USA som kom in i kriget på ententens sida 1917. 19 

Genom Osmanska rikets intåg i kriget i slutet av 1914 kom kriget att spridas till mellanöstern 

och gav kriget en ökad karaktär av världskrig.20 

På världshaven kom den tyska flottan att neutraliseras likväl hennes kolonier. Givetvis fanns 

det undantag men det fanns inga större tyska enheter tillgängliga i kolonierna. De fartyg och 

militära förband som kom att kämpa på en bit in i kriget eller till och med hela kriget kom 

aldrig att utgöra något större hot för ententmakterna. Irritationsmoment kanske kan vara ett 

mer lämpligt ord. 21   

Kriget på östfronten kom inte att drabbas av ställningskriget som fanns på västfronten genom 

frontens stora bredd. Militärt var Tyskland aldrig hotat på östfronten efter tillbakaslagandet av 

den ryska frammarschen 1914, då kriget kom att föras på ryskt territorium fram till freden. 

Den österrikiska fronten var dock orolig och tvingad Tyskland att sända trupper för att hjälpa 

sin allierade. 1915 kom även Italien med i kriget vilket skapade en front mellan Italien och 

Österrike. 22 

Den nationalromantiska stämning som funnits i början av kriget kom att mattas av då krigets 

verklighet kom ikapp i form av ställningskriget med båda sidor nedgräva i sina respektive 

skyttegravar. Ingen av sidorna hade direkt räknat med detta sätt att kriga och effekten av 

gammalt militärt tänk mot det nya krigets förhållanden ledde till masslakt, utan att någon sida 

gjorde några större landvinningar.  

Under 1915 introducerades tyskarna giftgas på västfronten med syftet att försöka bryta det 

låsta ställningskriget. ”Premiären” kom att ske längst ett frontavsnitt vid Ypern i Flandern. 

6 000 behållare med dödlig klorgas placerades ut mittemot fiendens linjer för att öppnas när 

vinden blåste mot fienden.  

Klockan fem på eftermiddagen den 22 april kunde man så se ett grågrönt moln röra sig mot de 

franska skyttegravarna. Samtidigt med gasen kom artilleribombardemang från det tyska 

artilleriet. Kombinationen gas och artilleri ledde till panik bland de försvarande trupperna som 

flydde bakåt. Resultatet blev en nio kilometer stor lucka i frontavsnittet men tyskarna, som 

                                                 
19 McCay s. 927, 929-931 
20 Keegan s. 234 
21 Keegan s. 222-234 
22 McCay s. 929 
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inte räknat med att gasen skulle få en så kraftig effekt, utnyttjade inte tillfälle utan höll sig 

kvar i sina ställningar. 23 

Under de efterföljande dagarna kom tyskarna att släppa ut mer gas mot de allierades linjer, 

men det fick inte samma effekt som vid den första attacken.  

Allt eftersom kriget utvecklade sig kom behållarna att ersättas av artillerigranater 

innehållande gas. Även fler typer av gas kom att användas så som senapsgas som brände 

huden och fosgen som var kvävande. Ordentliga skyddsmasker mot gasen kom dock att 

utvecklas ganska snabbt vilket gjorde att skadeverkningarna av gas neutraliserades till stor 

del. Effekten av gas attacker blev istället att försvararna tvingades sätta på sig sina gasmasker 

vilka försämrade deras stridsvärde något men de kunde fortfarande försvara sig väl. 24 

De nästkommande årens offensiver kom inte att leda till några större framgångar för någon av 

parterna. Ett standardanfall på västfronten började oftast med ett längre 

artilleribombardemang av de fientliga ställningar som var målet för attacken. Efter detta 

bombardemang följde anfall med infanteri som gick ”over the top” för att avancera mot 

fienden över det sönderbombade ingenmansland med dess minor och taggtråd. Vanligtvis 

hade tillräckligt med försvarare överlevt i sina skyddsbunkrar och kunde snabbt sätta upp sina 

kulsprutor för att bemöta anfallet över det öppna ingenmansland.  

Den sönderbombande marken gjorde det även omöjligt att få fram förstärkningar och pjäser 

för att kunna utnyttja eventuella framgångsrika anfall. Försvararen däremot hade nära till 

reservtrupper och liknande kunde däremot oftast sätta igång en motattack som drev tillbaka 

den anfallande styrkan från de erövrade skyttegravarna.  

Som svar på ententens blockad av Tyskland blockerade Tyskland i sin tur Storbritannien med 

minor och ubåtar. Denna blockad var framgångsrik till dess att ententländerna lärde sig att 

färdas i konvojer och använda sjunkbomber.  

I början av 1917 förklarade Tyskland det totala ubåtskriget, vilket innebar att alla fartyg som 

gick till och från ententländer skulle sänkas utan förvarning. Detta ledde till att USA slutligen 

gick med i kriget i april 1917 efter att amerikanska fartyg attackerats. I slutet av 1917 

störtades även tsaren i Ryssland och bolsjevikerna tog makten. Fred slöts med Tyskland som 

nu kunde koncentrera sig på västfronten.  

Klockan tickade för Tyskland då blockaden ledde till matbrist i landet samtidigt som spanska 

sjukan härjade och det var politiska oroligheter på hemmafronten. USA:s intåg innebar även 

att man var tvungen att få ett avgörande innan amerikanerna fick över alltför mycket 

                                                 
23 Keegan s. 212-213 
24 Keegan s. 213-214 



 19 

manskap. Tyskland gjorde en sista storoffensiv våren 1918 som dock misslyckades. Ententens 

motoffensiv drev också tyskarna tillbaka mot Tyskland och det stod klart att kriget var 

förlorat. Bulgarien kapitulerade 29 september, Turkiet den 30 oktober och Österrike-Ungern 

den 3 november. 

Den 11 november 1918 blåstes eld upphör och kriget var slut, Tyskland hade kapitulerat och 

kejsaren abdikerat.25  

 

2.2 Sverige under kriget 

För att ge en bra bild av Sverige under kriget kan det vara bra att börja vid tiden strax innan.  

I fördelen under tidigare forskning tog jag upp Oredsson och hans beskrivning av hur Sverige 

närmade sig Tyskland mer och mer, samt oron för Ryssland från svenskt håll. Därför ska jag 

inte gå så djupt in på det här.  

1910 hade Ryssland återhämtat sig från 1905 års revolutionsförsök och hennes 

förryskningskampanj i Finland fortsatte. Det beslöts att riksduman (som för övrig tillkom 

1905 i samband med oroligheterna i Ryssland) i S:t Petersburg skulle få rätt att stifta lagar åt 

Finland. I Sverige sågs de ryska aktiviteterna som en anledning till att bättra på Sveriges 

försvar. Den konservativa svenska regeringen och konservativa majoriteten i riksdagen fattade 

som en effekt av detta beslut om att anslå fyra miljoner kronor till byggande av en ny typ av 

pansarbåt. Det blev en väldig debatt om anslaget med socialdemokraterna och liberalerna på 

ena halvan, som ansåg att det hela var onödig militär lyx och de konservativa på andra halvan 

som såg båten som en fosterländsk symbol. 26  

 

Hösten 1911 hölls det första valet till andra kammaren med allmän rösträtt för män i Sverige. 

Valet blev en tillbakagång för de konservativa, högern, en oförändrad ställning för liberalerna 

och en framgång för socialdemokraterna. Valet till första kammaren var dock baserat på 

förmögenhet och inkomst, den så kallade 40-skalan och till den var det därigenom ännu ej 

allmän rösträtt. Våren 1912 röstade den socialdemokratiska och liberala majoriteten officiellt 

igenom den nya regeringen Staafs beslut från hösten 1911 att skjuta upp bygget av den nya 

pansarbåten. Detta glade synnerligen inte de konservativa och inte heller kungen, som även 

han var en anhängare av byggandet av båten och det svenska försvaret, som var det som det 

hela egentligen handlade om. Även Sven Hedin gav sig in i det debatten och propagerade för 

pansarbåten. Han skrev bland annat broschyren Ett varningsord 1913 och efterföljaren Andra 

                                                 
25 McCay s. 932, 942-943 
26 Dahlberg s. 54-55 
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varningen(1914) som varnade för hur ryssarna skulle förslava svenska folket om inte det 

svenska försvaret stärktes. De kom ut i över en miljon exemplar som bilagor till konservativa 

tidningar. Det hade dock sedan den nya regerings klargörande om att stoppa byggandet av 

pansarbåten startats insamlingar till byggandet. Månaden efter att riksdagsbeslutet att skjuta 

upp byggandet röstats igenom överlämnades 17 miljoner som insamlats för byggandet av 

pansarbåten, till den liberala regeringen. Trycket på regeringen gjorde att den ett halvår senare 

tillsatte en byggnadskommitté med Arvid Lindman, ledaren för de konservativa, som 

ordförande. 27, 28, 29  

Försvarskonflikten kom dock att fortsätta och kom att kulminera med bondetåget och 

borggårdskrisen. Den 6 februari 1914 marscherade 30 000 personer, vilka de flesta bönder 

tillresta från hela landet i det så kallade bondetåget till stöd för kungen och stärkt försvar 

genom Stockholm till slottet, där kung Gustav V höll tal på borggården iklädd uniform. Talet 

var för övrigt skrivet av Sven Hedin. Kungen tog i talet avstånd från regeringen Staaff och 

dess försvarspolitik. Detta var det som fick bägaren att rinna över när det gällde konflikten 

och de samarbetssvårigheter kungen och Staff hade. Den 10 februari avgick regeringen Staaff. 

Då kungen försökt att övertala högern att bilda en minoritetsregering utan framgång gav han 

istället uppdraget till landshövdingen Hjalmar Hammarskjöld. Regeringen, eller ministären, 

som bildades var politiskt obunden men kungalojal och hade konservativ prägel.  

Direkt efter tillträdandet utlyste ministären Hammarskjöld nyval i vilket högern gick framåt 

medan liberalerna gick bakåt. Trots detta hade liberalerna fortfarande majoriteten i riksdagen 

tillsammans med socialdemokraterna. Hammarskjöld och borggårdsregeringen kom dock att 

sitta kvar i väntan på det ordinarie valet till andra kammaren till hösten 1914. Dess uppgift 

blev främst att försöka lösa den infekterade försvarsfrågan. Det blev dock mer och mer oroligt 

ute i Europa vilket gjorde att partierna blev enigheten om vikten av att satsa på försvaret. 30   

 

I augusti 1914 bröt det första världskriget ut vilket signalerades med ringning av kyrkklockor 

över hela Sverige den 2 augusti som kallade in till mobilisering. Mellan de båda politiska 

blocken, vänstern och högern, slöts borgfred. Det innebar att en slags vapenvila trädde i kraft 

mellan de politiska blocken och arbetsgivare och arbetstagare. Det var viktigt att det var lugnt 

i landet med kriget vid dörren. Sverige förklarade sig även, liksom Danmark och Norge, 

neutralt vid krigsutbrottet och inkallade manskap till armén och flottan. I samband med 
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krigsutbrottet övergav liberalerna under Staaff upp sin tveksamhet till kraftiga satsningar på 

försvaret och gav sitt stöd till regeringen Hammarskjöld i försvarsfrågor. Socialdemokraterna 

valde att stå utanför den försvarsuppgörelse som liberalerna och högern gjorde. Det beslutades 

om 1914 års härordning i vilken övningstiden för armén fastställdes till 340 dagar till vilket 

det även kom tre repetitionsövningar, byggandet av ett antal korvetter samt pansarbåten 

Sverige som det redan samlats in pengar till 1912 på ideell basis. Det beslutades även att en 

allmän, progressiv värnskatt på 75 miljoner skulle tas ut. Sverige förberedde sig för krigets 

nya verklighet.31 

Relationerna till Ryssland var ganska kalla då det fanns många tyskvänner både i regeringen 

och i de ledande samhällsskikten i Sverige. Till detta kom även den traditionella historiska 

ryssrädslan och rysshatet som har sina historiska förklaringar. Sverige hade även närmat sig 

Tyskland på många olika plan sedan slutet på 1800-talet och ländernas nära relationer 

gestaltade sig i handel, kultur och industri t ex. Om den svenska befolkningen i stora drag 

föredrog Frankrike och Storbritannien eller Tyskland när man fördelade sina sympatier är 

svårt att sia om. Klar är dock att Tysklands ställning som fiende till Ryssland och 

västententländernas allians med Ryssland spelade in. 

Att Ryssland också hyste en rädsla för att Sverige skulle gå in i kriget på tysk sida får nog 

sägas vara förståelig. Tyskarna försökte även locka in Sverige i kriget genom att lova att både 

Finland och Åland skulle återfås till riket. Dessa personer, i båda länderna, som i krigets 

början verkade för att Sverige skulle gå in i kriget kallades krigsaktivisterna.32, 33 

Tittar man på den svenska kungafamiljen hade kung Gustaf sympatier för centralmakterna 

men hävdade utåt neutralitet och verkade för Sveriges bästa.  

Drottning Viktoria, född i Baden, var stark sympatisör till Tyskland och önskade samt 

verkade för ett svenskt inträde på tysk sida i kriget. Drottningen uppträde till och med ofta i 

uniform då hon var hedersöverste vid ett pommerskt regemente. Kronprinsen Gustaf VI Adolf 

och hans engelska fru, Margareta av Storbritannien var engelskvänliga av uppenbara skäl.34  

 

Den tyske ambassadören i Sverige, von Reichenau, samverkade tidigt aktivt med sin svenska 

motsvarighet i Berlin, Arvid Taube och bland annat drottning Viktoria för att få Sverige att gå 

med i kriget på tysk sida. Detta agerande bröt givetvis mot alla diplomatins regler och von 

Reichenau kallades hem till Berlin vintern 1914 på begäran av den svenske kungen så som 
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svensk statschef. Ersättare blev Hellmuth Lucius von Stoedten vilken kom att stanna i 

Stockholm som tyskt sändebud under hela kriget. Han verkade för att hålla goda relationer 

med de svenska utrikesministrarna och regeringen samtidigt som han genom det markerade 

ett avståndstagande mot krigsaktivisterna i båda länderna. Att hålla Sverige som en välvillig 

neutral part ansågs mer fördelaktig för Tyskland i den tyska ledningen. 

Taube fick dock stanna kvar på sin post i Berlin, där han verkade för svenskt inträde fram till 

sin död hösten 1916. 35  

Oredsson skriver i sin bok Svensk rädsla att det största hotet för ett krig mellan Sverige och 

Ryssland stod inte Ryssland för utan just de grupper och personer i Sverige och Tyskland som 

ville att Sverige skulle anfalla Ryssland. Ryssland ville till varje pris undvika att Sverige slöt 

upp bakom Tyskland. Ryssland till och med påtryckningar gentemot Storbritannien när det 

gällde handelsförhandlingar mellan Sverige och Storbritannien. Landet verkade för att det 

skulle göras eftergifter till Sverige så att hon inte skulle få en anledning att ansluta sig till 

Tyskland. 36  

Det var dock nära stridigheter mellan länderna i början av kriget i form av en händelse som 

kan vara värd att nämnas. Natten mot den 9 augusti 1914 satte den ryska Östersjöflottan under 

amiral von Essen kurs mot Fårösund vid Gotland, där han trodde att delar av den svenska 

flottan låg, eventuellt tillsammans med tyska fartyg. Ryktet sade att svenskarna skickat ut sin 

flotta för att söka konfrontation med den ryska (i verkligheten hade svenska flottan åk ut för 

en övning). Amiral von Essens plan var att tvinga den svenska flottan att åka in till 

Karlskrona, om så med vapenmakt om detta krävdes och stanna där så länge kriget varande. 

Dock kom det ett telegram från det ryska överkommandot, som von Essen meddelat sina 

planer, vilka satte stopp för anfallsplanerna. Det fanns heller ingen svenska flotta vid Gotland 

för den delen.  Hade dock von Essen fortsatt och kommit fram till Gotland vet man aldrig vad 

som hade kunnat hända. 37, 38   

Under 1915 ökade krigsaktivisterna sina ansträngningar att få in Sverige i kriget på tysk sida. 

Arthur Zimmermann, den blivande tyske utrikesministern, vid tyska utrikesdepartementet 

argumenterade för korståg mot Ryssland. Sveriges riksmarskalk Douglas, som hade samma 

inställning som drottningen i krigsfrågan, besökte honom i maj 1915. Strax efter detta skrev 

prins Max av Baden, kusin till svenska drottningen Victoria, ett brev till kung Gustaf. I det 

behandlades hur Sverige skulle bli den ledande staten i en storskandinavisk federation, hur ett 
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mellaneuropeiskt förbund mellan Tyskland, Österrike-Ungern, Rumänien, Bulgarien, Turkiet 

och det nya Storskandinavien skulle för all framtid sätta stoppa Rysslands expansion.  

Vid den tyska legationen i Sverige bedrevs vad Olofsson kallar ett mullvadsarbete: 

marinattachén Fischer-Lossainen hade utarbetat en plan för att få in Sverige i kriget som gick 

ut på att finska soldater utbildade i Tyskland skulle landstiga på Åland. Ett eventuellt ryskt 

hot mot dessa finska frihetskämpar skulle göra att Sverige ingrep militärt för att ge stöd och 

genom det skulle Sverige vara i krig med Ryssland. 39   

Den liberale partiledaren Staaff förde en energisk kamp mot krigsaktivisterna tills han i 

augusti 1915 blev alltför dålig, han dog på hösten samma år. Hans kamp mot krigsaktivisterna 

kom att övertas av den socialdemokratiske ledaren Hjalmar Branting som bland annat agerade 

genom att utesluta två krigsaktivister ur sitt parti. Vid slutet av 1915 var den svenska 

krigsaktivismen till ända och Hammarskjöld och hans utrikesminister kom att stå som en mur 

mot krigsaktivismen från drottningen och övriga aktivister i landet. 40  

Hösten 1914 släckte Sverige, efter tyska uppmaningar, i stort sett samtliga fyrar och lysbojar 

kring de södra kusterna. Varför Tyskland ville detta var för att försvåra för engelska fartyg att 

ta sig in i Östersjön och vidare till Ryssland. Detta agerande från Sverige gladde inte 

Storbritannien vilket inte heller det faktum att Sverige reexporterade varor som importerats 

västerifrån till Tyskland gjorde. Denna export innebar att handelsblockaden som ententen 

utövande mot Tyskland inte fick full önskad effekt. Den brittiska irritationen växte och man 

svarade med att hålla kvar svenska fartyg i sina hamnar och beslagta svenska varor och 

svenskt post. Den 2 juni 1915 började de båda länderna handelsförhandlingar för att försökte 

lösa konflikten. Sverige kom med det överraskade kravet att få rätt att vidareexportera varor 

man importerat till Tyskland, något som med all säkerhet förutom att överraska britterna även 

gjorde dem upprörda. Förhandlingarna bröt samman i oktober samma år. Hammarskjöld 

pekas ut som delvis ansvarig för detta genom sin, i brist på bättre ord, buffliga stil.41 För att 

citera Dahlberg i Hundra år i Sverige historia: 

[…]regeringschef Hammarskjöld med sin autoritära personlighet ville fatta alla avgöranden själv och visade 

likgiltighet för normala mellanstatliga umgängesformer.
42
 

Det ska tilläggas att det även klagas på Hammarskjöld från tyskt håll på dennes beteende där 

klagomålen gällde ungefär samma sak.  
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En annan orsak till kollapsen var Sveriges ovilja att gå med på krav som skulle kunna väcka 

anstöt på Tyskland samt att man inte vilja överlåta importen till näringslivsorganisationer utan 

staten skulle själv ha kontroll på handeln. Det kan även noteras att socialdemokraternas ledare 

Branting i samband med handelsförhandlingarna framhöll att ett avtal borde försökas nå med 

Storbritannien även om det innebar svenska eftergifter. Detta kan tolkas som en begynnande 

spricka i den borgfred som rådde mellan partierna. 43 

I slutet av 1915 protesterade Sverige mot den censur av post och telegram till Sverige som 

Storbritannien genomfört genom att i sin tur hålla kvar och lagra paket och andra försändelser 

vid postkontoret i Göteborg. 44 

Vid remissdebatten 1916 kopplat till handelsfrågan riktades kritik mot handelspolitiken från 

socialdemokratiskt samt liberalt håll då den svenska industrin inte fick tillgängliga råvaror 

och befolkningen inte den mat som den behövde. 45 

Socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting för övrig var en stark sympatisör till ententen 

vilket bland annat gestaltade sig i en intervju i den franska tidningen Le Temps våren 1916. 

I intervjun sa Branting att den främsta krigsorsaken var 

”[…]den tyska imperialismen, det begär efter hegemoni och erövring som i Tyskland fyller de härskande 

klassernas åskådning och som olyckligtvis besmittat en alltför stor del av den kroppsarbetande klassen”. 
46
 

Slutet av citatet syftar på den tyska arbetarrörelsens uppslutning bakom kriget vilket sågs som 

ett svek. Man trodde att socialdemokraterna i Tyskland inte skulle sluta upp för kriget. Detta 

uttalande ledde givetvis till att han attackerades av högertidningar, där ibland Svenska 

dagbladet.  Regeringen valde dock att trots kritiken från vänstern att trappa upp handelskriget 

mot Storbritannien. Sverige införde exportförbud på kemiskt pappersmassa, som särskilt 

drabbade Storbritannien men även den inhemska svenska industrin påverkades negativt då 

man inte fick sälja sina varor till Storbritannien. Det stiftades även i riksdagen en 

krigshandelslag som gav den befintliga handelskommissionen makt över utrikeshandel. Detta 

gav bra kontroll över handeln för staten men eftersom man godkände vidareexport av 

importerade varor så ströps handeln västerifrån. 47 

1916 hade man från engelskt håll upprättat svarta listor över svenska företag och personer 

som handlade med Tyskland samt begränsade antalet varor som fick säljas till Sverige. Då 
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många av dessa varor var av sådan art att de inte fanns att få i det svenska närområdet, det vill 

säga grannländerna inklusive Tyskland, uppstod brist på viktiga varor exempelvis livsmedel.  

Sommaren 1916 minerade Sverige Kogrundsrännan i Öresund, den enda tillgängliga vägen in 

i Östersjön för ententen. Endast svenska fartyg skulle få passera meddelades från svenskt håll. 

Vad som gjorde mineringen än värre i engelska ögon var det faktum att den gjorts efter ett 

avtal med Tyskland, ett regelrätt brott mot neutraliteten med andra ord. 

I augusti 1916 förbjöd den brittiska regeringen så till slut all export till Sverige.48, 49   

Under hösten 1916 började varubristen i Sverige att bli stor.  

Dessvärre var både handelskommissionen så väl som statsminister Hammarskjöld negativa till 

nya förhandlingar med Storbritannien. Dock fick utrikesminister Wallenberg igenom i 

regeringen, i samband med att Hammarskjöld var tjänsteledig, att man skulle återuppta 

förhandlingar med britterna. När Hammarskjöld kom tillbaka från ledigheten tvingade han 

dock igenom mycket bindande direktiv till de svenska förhandlarna. Detta inkluderade en 

förhandlare, C. G. Westman, som fungerade som statsministerns förlängda arm. Övriga tre 

förhandlare var dock angelägna att försöka nå en överenskommelse med Storbritannien. 

Enskilda överläggningar mellan en av de svenska förhandlarna, Marcus Wallenberg, och den 

brittiske ministern Robert Cecil (den brittiske blockadministern mellan 1916-1918) tydde på 

att en uppgörelse kunde vara möjlig. Dock blev det regeringsskifte i Storbritannien i början av 

1917 vilket satte stopp för det hela. 50 

 

Regeringsskifte och nya utrikesförhållanden  

I januari 1917 infördes i Sverige, för sent enligt vissa, ransonering av brödsäd, mjöl och bröd. 

Redan i mitten av februari skars dessa ransoner ner och det var även risk för brist på potatis. 

Matbristen ledde till hungerdemonstrationer och även hungerkravaller som spred sig i landet.     

Tre av de fyra förhandlarna ville, som tidigare nämnts, med vissa justeringar få igenom det 

föreslagna handelsavtalet med Storbritannien. Handelskommissionen ville dock inte detta och 

inte heller statsministern. Klyftan mellan de två politiska blocken kom att växa genom deras 

olika uppfattningar. Som en markering på detta röstades i riksdagen, där vänstern var i 

majoritet, ett godkännande för endast 10 miljoner till neutralitetsvakt mot de 30 miljoner som 

begärts. Formellt blev detta anledningen till regeringen Hammarskjölds avgång, de saknade 

stöd i riksdagen för sin politik.  I mars 1917 tvingades alltså regeringen Hammarskjöld, eller 
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Hungerskjöld som han även kallades i och med den brist på främst livsmedel som rådde, att 

avgå.. Ny statsminister kom att bli universitetskansler Carl Swartz och utrikesminister 

högerledaren Arvid Lindman. 51, 52 

Förhandlingarna med Storbritannien började bra för regeringen Swartz och ett avtal slöts med 

britterna. Fartyg från ententen på 90 000 ton som befann sig i Östersjön skulle, under svensk 

eskort får passera genom kogrundsrännan. I gengälld för detta skulle 33 svenska fartyg som 

befann sig i USA och Storbritannien få färdas till Sverige med spannmål. I samband med 

denna transport attackerades tre svenska fartyg av tyska ubåtar vilket väckte missnöje 

gentemot Tyskland hos den svenska opinionen. Det träffades dock inget allmänt handelsavtal. 

Det finns flera orsaker till oviljan från Storbritannien till att sluta ett sådant avtal: 

1) Transittrafiken till Ryssland sågs som mindre viktig då man inte visste hur den nya ryska 

regeringen som kom med (februari)revolutionen skulle agera. 

2) USA hade gått med i kriget och var angeläget om att länder i ententen skulle koordinera sin 

handelspolitik.   

3) Britterna ville inte gynna den svenska regeringen inför de allmänna val som skulle hållas i 

september 1917. 53  

 

Borta i Ryssland skedde samtidig med svenska regeringskrisen och matbristen som sagt 

februarirevolutionen där tsaren avsattes. En effekt av detta blev att stödet för ententen i 

Sverige växte. Som jag nämnt tidigare så sågs Frankrike och Storbritanniens allians med 

svenska ärkefienden Ryssland med ogillande vilket hade inneburit att sympatier istället 

hamnat hos Tyskland. Men nu när Ryssland hade avsatt tsaren och verkade gå mot 

västerländsk demokrati blev situationen en annan. Även det oinskränkta ubåtskriget från tysk 

sida, som förklarades i början av 1917 och som ledde till sänkandet av svenska fartyg samt 

ökade handelsproblem, bidrog givetvis också till opinionssvängningen. Inte heller att 

förglömma den allmänna uppfattningen om att Tyskland fick matsändningar trots att det var 

matbrist i Sverige. 54, 55 

 

I Sverige rådde 1917 demonstrationer och upplopp kopplade till matbristen som rådde. Det 

hade inrättat en folkhushållningskommission 1916 och ransonering införts 1917. Detta var 
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dock något som skett alltför sent och bristen på livsmedel var akut. Borgarfreden hade som 

nämnts spruckit och regeringen Hammarskjöld avgått. Den 21 april demonstrerade ett stort 

antal människor utanför riksdagshuset i Stockholm och både Hjalmar Branting och Per Albin 

Hansson höll tal. Kraven som ställdes från de styrande framställdes via Per Albin Hansson. 

Dessa var: slut på hungerpolitiken, uppgörelse med England, stopp på all livsmedelsexport, 

större brödransoner och lägre maximipris på bröd. Kravlistan slutade med ”allmän och lika 

kommunal och politisk rösträtt med likställighet för man och kvinna”. Även bland militära 

förbanden förekom det demonstrationer. Revolution låg i luften. I försök att mildra 

oroligheterna tog regeringen Swartz kontakt med Branting och övriga i arbetsrörelsens 

ledning i syfte att få dem att verka för ett bevarande av lugnet. Speciellt inför den första maj. 

Ute på högerkanten hade man i Stockholm bildat ett ”borgargarde” 1500 man starkt inför 

första maj för att hålla ordning. Detta garde höll till i krigshögskolans lokaler och hade ett 

samarbete med Stockholms polismästare. Vid en laddat debatt i riksdagen gick Branting till 

attack mot gardet vilket han betraktade som en provokation. Regeringen lovade att stoppa 

verksamheten. Demonstrationerna under första maj kom att bli lugn och slå deltagarrekord. I 

maj bildades socialdemokratiska vänsterpartiet, en utbrytning från socialdemokraterna. 56, 57 

Vid valet i september 1917 kom ententländerna att stödja den svenska oppositionen i 

förhoppningen att få regeringsskifte i Sverige. Den amerikanska utrikesministern meddelade 

nyheten att den tyske ministern i Buenos Aires hade fått sända meddelanden till Berlin via 

svenska legationen och utrikesdepartementet. Detta var givetvis ett hårt slag mot de 

(höger)regeringar som suttit under kriget och visade på att deras prat om neutralitet inte var 

mycket värt. Valet kom att bli en framgång för vänsterpartierna; liberalerna och 

socialdemokraterna, de senare blev största parti, medan valet blev en nedgång för högern. De 

ledande högermännen och inte minst kungen försökte nu agera så att inte Hjalmar Branting 

skulle gå ta plats i regeringen. Det inte var vänstermannen Branting de inte ville ha in utan 

ententvännen Branting. Dock misslyckades detta och när Nils Edén bildade en regering med 

liberaler och socialdemokrater fanns Branting med som finansminister. Dock satt han endast 

en kortare tid. Det fanns för övrig totalt fyra socialdemokratiska statsråd. Regeringen 

deklarerade att man skulle hålla en sträng opolitisk neutral politik och handelspolitik som 

matchade detta. 58, 59 
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Den nya regeringen satte igång med förhandlingar med ententländerna. Trots de motsättningar 

som skapat genom telegramförmedlingen, mineringen av Kogrundssundet och så vidare fick 

man till ett avtal. Sverige skulle minska exporten av malm till Tyskland, svenska redare skulle 

låta sina fartyg gå i frakttjänst åt ententländer och Sverige fick i gengälld stora mängder 

”produkter av vikt för folkhushållet”. Det intressanta är att Tyskland, som nu var som störst 

efter fredsavtalet med Ryssland, tillät detta. Oredsson skriver att detta pekar på att den 

svenska politiken tidigare under kriget var onödigt protysk samtidigt som den var negativ för 

svenska intressen. 60   

I början av 1918 lade den nya regeringen fram ett förslag om allmän rösträtt. I andra 

kammaren dit alla män fick rösta gick beslutet igenom med stor majoritet. Dock stoppades 

förslaget av första kammaren, så som skett tidigare. 61  

Men den 9 november 1918 meddelades att den tyske kejsaren abdikerat och den 11 november 

slöts vapenstillestånd mellan Tyskland och ententmakterna. Kriget var slut äntligen slut.  

I Tyskland verkade risken för revolution stor vilket skrämde de konservativa. Även i Sverige 

fanns vänsterkrafter som sågs som hot för en revolution. Socialdemokraterna var inte sena att 

spela på den rådande stämningen och la fram ett förslag om allmän rösträtt. Skulle det inte 

komma en rösträttsreform genomföras kunde det leda till att vänsterradikalerna i Sverige 

försökte sig på revolution. Högern gav med sig och lovade stödja förslaget. Då det var en 

grundlagsändring som behövdes för allmänna rösträttens införande i Sverige krävdes att det 

skulle vara ett val emellan besluten. I maj 1919 togs det första beslutet om rösträtten och 1920 

hölls val med den gamla ordningen. Efter detta val kunde lagändringen bekräftas genom 

ytterliggare en omröstning. Den 20 januari 1921 antogs så lagen i riksdagen. 

Sverige var då en demokrati med lika rösträtt för män och kvinnor till båda riksdagens 

kammare. 62, 63  

 

2.3 Kriget och media 

Tiden före världskriget 

Krimkriget(1853-56) med Ryssland på ena sidan och Storbritannien, Frankrike, Osmanska 

riket samt Sardinien på den andra, brukar nämnas som födelseplats för krigskorrespondenten. 

Det är då första gången som det används civila reportrar för att ge civilbefolkningen i 

hemlandet en fortlöpande rapportering från ett krig.  
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Telegrafen var etablerad vilket även innebar att nyheterna som kom in från korrespondenten 

till tidningarnas redaktioner var relativt färska, något som även det faktum att 

krigsskådeplatsen låg i Europa bidrog till. Effekterna av civila krigsreportrar i Krimkriget fick 

dramatiska följder. Den mest kände av krigsreportrarna var tidningen Times korrespondent 

William Howard Russell som bland annat skrev om Lätta brigadens anfall. Russell var inte 

den förste krigsreportern men dennes täckning av Krimkriget var, som sagt, ett första försök 

att använda en civil reporter för att ge fortlöpande information om ett krig till hemmafronten.  

Hans viktigaste resultat får sägas vara avslöjandet av de hemska förhållanden som rådde i det 

allierade lägre på Klimhalvön i form av sjukdomar, hunger och dödsfall. Huvudorsaken till 

detta var dålig organisation som ledde till dålig sjukvård, undermålig utrustning och dålig 

mat. Russells reportage om detta fick givetvis konsekvenser hemma i Storbritannien. En 

engelsk regering fick avgå, en annan fick ombildas och en militär överbefälhavare byttes ut. 

Ett lysande exempel på medias makt och även på vikten av att kunna kontrollera media.  

I slutet av Krimkriget kom engelska militären inse vikten av att kontrollera media och 

begränsa dess möjlighet att få insyn i militärens göranden. Dock var det utan betydelse då 

kriget var slut men den (engelska) militären hade lärt sig sin läxa som man tog med sig. 64, 65 

 

Ett annat exempel på vikten av kontrollen över media men från en annan vinkel får vi om vi 

hoppar till det Tysk-franska kriget 1870-1871. Där lyckades tyska förbundskansler och 

blivande rikskansler Bismarck provocera fram ett krig med Frankrike som bara egentligen 

Bismarck varken preussiska kungen eller franske kejsaren ville ha från början.  

Det hela gick, grovt sett, till så att genom att vara ändra i telegram från den preussiska kungen 

Wilhelm I till Napoleon III av Frankrike samt förmå tidningar att hetsa mot Frankrike fick han 

Frankrike att förklara krig mot Preussen.Risken för att Storbritannien skulle blanda sig i det 

hela avvärjde Bismarck genom att till Times skicka ett gammalt förslag som Napoleon III 

skickat till Preussen där bland annat ingick att Frankrike skulle annektera Belgien.   

Tyskland vann som bekant kriget och i januari 1871 utropades den enade tyska kejsardömet 

och Bismarck hade uppfyllt sitt syfte. 66  
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Media under första världskriget 

När så krutdurken antändes och Europa gick ut i krig 1914 var de krigande länderna inte 

förberedda på de problem kopplade till pressen som uppstod, i varierande utsträckning 

givetvis. Man hade krigat utanför Europa vilket inneburit att man inte behövt oroa eller bry 

sig om de problem som nu uppstod. Alla tre huvudmakterna inom allianserna var dock 

givetvis ytterst medvetna om medias och propagandans betydelse, både när det kom till den 

egna befolkningen men även de neutrala länderna. Kontroll över pressen var a och o men 

frågan var hur det hela skulle hanteras. Huvudproblemen som sågs för de tre stora makterna, 

inklusive övriga krigförande nationer likväl, var: 

1) Hindra uppgifter och meddelanden som kunde vara till fördel för fienden eller skada den 

egna stridsviljan. 

2) Uppmuntra de egna trupperna och civilbefolkningen genom att framhäva egna framgångar 

och bagatellisera fiendens.  

3) Skada fienden genom defaitistisk propaganda. 

4) Vinna allierade bland de neutrala länderna eller åtminstone förhindra att de slöt upp bakom 

fienden. 67  

 

Media, propaganda och censur i Storbritannien och Frankrike 

Ett av den engelska ledningens första problem var att motivera ett engelskt inträde i kriget och 

få opinionens stöd (Frankrike hade av förståeliga skäl inte samma problem med det senare). 

Detta löste man genom att spela på de övergrepp som begicks då tyskarna avancerade genom 

det neutrala Belgien. Krigsromantiken var stor i början av kriget och i t ex Storbritannien var 

det inga större svårigheter att få frivillig manskap. Storbritannien hade en yrkesarmé när 

kriget bröt ut till skillnad mot Tyskland och Frankrike som hade värnpliktsarméer.   

I sin bok Tommy goes to war nämner Brown att ren patriotism inte alltid var det enda som låg 

bakom ett beslut att gå med i armén. Krigsromantingen var blandad med vilja att bryta den 

tråkiga rutinen i sina liv, att få se annat i livet, att uppleva något spännande. 68  

Tyskarna kom under hela kriget beskrivas som de onda hunnerna mot vilka Storbritannien 

bedrev ett försvarskrig och de olika varianterna av påhittade tyska övergrepp var många. Den 

mest kända ”produkten” från brittiskt håll var om den tyska likfabriken där döda soldater 

omvandlades till glycerin. 69  
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När den stora entusiasm som funnits för att anmäla sig för krigstjänstgöring ebbade ut 

tillsammans med att stödet för kriget minskade ökades propaganda om tyska övergrepp från 

de allierade. De brittiska tidningarna var aktivt deltagande i denna propagandakampanj och 

fortsatta propagandakampanjer samt accepterade statens kontroll över dem, som tack för sin 

lojalitet belönande kronan tidningsägarna med adelstitlar och politisk makt. 70, 71 

När det gällde krigskorrespondenternas vid fronten, det vill säga tidningens utsända, hölls de i 

hårda tyglar av både fransmän och engelsmän som noga censurerade det som skrevs och 

skickades vidare till respektive redaktioner. Med andra ord att kunna förmedla vad som 

verkligen hände var föga möjligt genom militärens försorg. 

I Frankrike infördes vid krigets början belägringstillstånd. Det innebar att militären kunde 

stoppa tidningar att komma ut. Till detta kom även en lag som förbjöd meddelanden om 

militära eller diplomatiska aktioner som kunde skada moralen hos militären eller 

civilbefolkningen. Det kom även senare att etableras en militär censur. 72, 73 

Britterna införde regel om att en reporter som rapporterade från deras sida senare gick över 

och rapporterade från tysk sida, riskerade de summarisk avrättning som spioner. Tyskland 

införde liknande regler.74  

Likväl britterna använde även fransmännen propaganda som tog upp tyska grymheter. Den 

kanske mesta kände produkten från Bureau de la Presse, som var den franska regeringens 

propagandaorgan, var den om den belgiska bebisen utan armar. Tyska soldater påstods ha 

huggit av barnets armar då det höll sig desperat fast i sin mors kjolar. Man lyckades senare 

även få fram ett foto av ett barn utan armar som man publicerade. För att framställa det än 

mer fruktansvärt kom man senare även att publicera en teckning över hur tyska soldater åt upp 

händerna!75  

Mycket av propagandan i England kom att riktas mot USA för att få med dem in i kriget på 

Ententens sida. Genom att vid krigsutbrottet ta kontroll över de tyska telegrafkablarna till 

USA lyckades Storbritannien skaffa sig ett monopol på trafiken över Atlanten och en stor 

fördel gentemot Tyskland när det kom till propagandakriget. Visserligen försökte de senare att 

istället använda radion men det blev ingen hit. USA valde i april 1917 att gå med i kriget på 

Ententens sida. Den bidragande orsaken till detta var den propaganda som landet matats med 

från brittiskt håll som gjort att landet mer och mer gått från neutralt till ententsympatisör. 
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Några enskilda händelser bidrog till inträdet i kriget: den tyska sänkningen av 

passagerarfartyget Louisiana den 7 maj 1915, en händelse som utnyttjades maximalt av i den 

brittiska propagandan; utropandet av det totala ubåtskriget från Tyskland i februari 1917 samt 

det så kallade Zimmermantelegrammet. Zimmermantelegrammet var ett telegram som 

skickades av Arthur Zimmerman, chef för tyska utrikesministeriet, till den tyske ministern i 

Mexico med instruktioner till denne att erbjuda Mexico tyskt hjälp att angripa USA och återta 

New Mexico, Texas och Arizona.76, 77 

När USA gick med i kriget behövde man liksom britterna motivera befolkningen. 

Propagandan påminde om den fransk-engelska det vill säga de tyska övergreppen i Belgien 

togs upp, att det var tyskarna som var de som låg bakom kriget, kejsaren var ett odjur osv. 

Gamla beprövade saker blandades med nya i propagandan, så som boken Christine. Den 

utgjordes av ett antal brev som en musikstuderande i Tyskland sänt till sin mor i 

Storbritannien fram till sin död i början av augusti 1914.  

Knightley skriver följande om brevet: 

Breven uppvisade en förödande lång rad av tyska karaktärsfel blandade med känslosamma utgjutelser om musik 

och dotterliga känslor. Boken fick stor spridning, och tyskarna betraktade den som det kanske bästa 

propagandatricket under kriget.
78
 

 

Kraften i den brittiska propagandan kan sammanfattas bra med följande citat ur Knightleys 

bok hur den utvecklades:   

Man började med en parlamentarisk kommitté angående krigets syfte och en liten avdelning i 

försäkringsinspektionens lokaler i Wellington House – som finansierades ur fonden för ”regeringens utländska 

och andra hemliga tjänster” – men vid krigsslutet hade Storbritannien byggt upp en propagandaapparat som blev 

modell för Goebbels tyska propagandamaskineri tjugo år senare. 79 

 

Media, propaganda och censur i Tyskland 

I den tyska propagandan motiverades kriget med att Ryssland mobiliserat först, att 

fransmännen hade invaderat tyskt territorium samt att britterna gått med i kriget för att kunna 

stoppa den blivande konkurrenten på världshaven. 80 
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Den tyska propagandan stod sig dock förhållandevis lam när det gällde den motsvarande 

västallierade och man kunde aldrig komma ur rollen som angripare enligt Knightley. Han 

betonar också tyskarnas oförmåga att hantera vad han kallar fall av ”mänskligt intresse”.  

Han ger exempel på det kända fallet med Edith Cavell, en engelsk husmor på ett sjukhus i 

Bryssel. Hon hade hjälpt allierade soldater att fly, vilket hon också erkände, och avrättades för 

detta av tyskarna den 12 oktober 1915 helt enligt krigets lagar. Dock gav de genom detta 

agerande de allierade superb och gratis propaganda som visade på hur grymma tyskarna var. 

De tyska grymheterna symboliserades med Edith Cavell. Som notis kan nämnas att 

fransmännen hade redan skjutit en kvinna för exakt samma brott och skulle komma att skjuta 

8 till olika handlingar i strid mot krigslagarna. Med andra ord det var praxis på båda sidor. 

Även utan denna typ av berättelser var Tyskland fortfarande låst i rollen som en angripare. 81 

 

Tyskland införde militär censur vid krigsutbrottet. Inga tyska krigskorrespondenter fick 

komma i närheten av fronten när stridigheter pågick. Alla nyheter till det tyska folket las fram 

vid presskonferenser där censurerat material rörande kriget förmedlades.  

Ansvarig för detta var krigspressbyrån som stod under generalstabens direkta kontroll. Den 

redigerade och censurerade allt som publicerades i Tyskland vilket också innebar att det inte 

fanns några andra informationskällor än de officiella. Ingen kritik mot krigsinsatsen var 

tolererad och tidningarna informerades även hur nyheter skulle kommenteras, inte bara vilka 

nyheter de fick publicera. 82 

Tyskarna var dock i början av kriget väldigt givmilda mot neutrala länders reportrar, man 

hjälpte dem till fronten och tillät dem skriva i stort sett vad de ville. Bland dessa tidiga 

reportrar hittar vi svenske Sven Hedin, som vid krigets start drog ner till Tyskland. Han var 

stark tyskvän vilket syns i hans rapporter som är präglade av en enorm beundran för det tyska.  

Denna givmildhet från tysk sida ledde till att neutrala tidningar var ute med nyheter som 

meddelades först några dagar senare i de stridande länderna på grund av deras censur. 

Tyskarna kom dock att gå över till liknande regler som Storbritannien och Frankriken när det 

gällde rapportering från fronten, det vill säga ha hård kontroll över den. Liksom i väst införde 

tyskarna regler som innebar att en neutral reporter endast fick rapportera från en sida av 

kriget. Brott mot detta kunde leda till repressalier.  
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Detta innebar att de neutrala reportrarna fick nöja sig med att rapportera från en sida under 

kriget. 83, 84 

Sverige var ett viktigt mål för den tyska propaganda då ett vänligt Sverige var till fördel för 

Tyskland, speciellt på grund av sjöblockaden. Ett eventuellt krigsinträde av Sverige var även 

önskat av vissa, även om majoriteten av tyskarna säkerligen föredrog ett neutralt Sverige. 

Som tecken på hur viktig man ansåg relationerna med Sverige var kan det faktum att tyska 

staten 20 februari 1915 köpte en majoritetspost i Aftonbladet visa på. 85 

Effekt av den censur som förekom är hur krigsslutet mottogs av många tyskar. Den bild som 

getts av den hårt kontrollerade pressen gjorde att många hade svårt att tro på att Tyskland 

kapitulerat. Detta kom även att ligga till grund för den så kallade dolkstötslegenden, att 

Tyskland aldrig förlorade på slagfältet utan att det var judar och kommunister som huggit 

armén i ryggen. Myten hade växt fram redan till fredsförhandlingarna i Versailles. 86 

 

Svensk media och censur 

I Sverige var pressen fri att skriva om vad den ville under kriget. Det var 

tryckfrihetsförordningen från 1812 som rådde och inga begränsningar så som de som kom 

under det andra världskriget fanns. Dock blev det indirekt censur eftersom man var beroende 

av de stridande parterna för material om kriget. T ex 1915 införde Storbritannien censur av 

post och telegram till Sverige, som en del i handelskonflikten mellan länderna. 87, 88  

Det förekom även telegramcensur i Sverige. På telegramstationerna i Stockholm, Göteborg 

och Malmö inrättades telefon och telegramcensur. Det fanns ett avtal från 1912 som gav 

Svenska Telegrambyrån monopol på distributionen av telegram från övriga världens 

nyhetsbyråer. Svenska tidningar var beroende av Svenska Telegrambyrån för nyhetsmaterial 

om kriget, vilken i sin tur fick telegram från de utländska nyhetsbyråerna. Dessa blev vid 

krigsutbrottet redskap för sin egen nation, franska Havas, engelska Reuter och tyska Wolff. 

I gengäld för sitt monopol var Svenska Telegrambyrån förpliktigad att låta 

utrikesdepartementet avgöra om tveksamma telegram skulle få gå vidare till pressen eller 

stoppas helt eller delvis. Två av de telegram som stoppades var från Berlin respektive 

London. I Berlin-telegrammet fanns ett upprop från svenskkolonin i Tyskland om att Sverige 

skulle ansluta sig till Tysklands sida. Telegrammet från London kom från den tyska 
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handelskammaren där som uttryckte sin oro för att svensk press var alltför färgad av tyska 

källor. Regelverket kopplat till censuren kom allteftersom att förfinas och t ex så fick 

avsändarlandet fick bara tillåtelse att redogöra för vad som hänt inom det egna landet. 89, 90   

Svenska Telegrambyrån anklagades för att vara protysk, dess chef var visserligen det, F. G. T. 

Eklund, men i affärsmässig bemärkelse borde man varit mån om att följa statens riktlinjer 

gällande inkommande material för att inte riskera att UD sa upp avtalet. Detta enligt 

Gustavsson i Den svenska pressens historia. 91  

Franzén hävdar dock att Svenska Telegrambyrån var klart tyskvänlig och samverkade med 

kända tyskvänner så som bland annat Arvid Taube, Sverige utsände i Berlin och tyskvänliga 

Aftonbladets huvudredaktör Harald Sohlman. Hur mycket detta påverkade Telegrambyråns 

verksamhet är svårt att spekulera om men värt att notera. Samtidig som det även ska noteras 

att företaget trots allt var tvungen agera utefter riktlinjer från regeringen, som ville hålla sig 

neutral, om man inte ville förlora sitt monopol. 92 

1915 startades i vilket fall två konkurrenter till Svenska Telegrambyrån, Presscentralen och 

Stockholms Telegrambyrå. Presscentralen var socialdemokratisk och bland de tidigare 

medarbetarna fanns Per Albin Hansson. Dessa utgjorde dock inget hot mot Svenska 

Telegrambyrån men i juni 1918 slogs Presscentralen och Stockholms Telegrambyrå ihop till 

Nordiska presscentralen. NPC blev det första riktiga hotet mot Svenska Telegrambyrån och 

dess monopol på marknaden men de senare behöll sitt monopol under hela kriget. 93, 94 
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3. Nya Wermlands-Tidningen om krigets tre huvudrollsinnehavare 

3.1.1 Kriget september-oktober 1914 

Kriget är nytt och den tyska armén rycker fram på västfronten. I samband med intrången i 

Belgien kommer uppgifter om tyska krigsförbrytelser. 

 

3.1.2 NWT under september-oktober 1914 

På inrikesfronten handlar det i början mycket om försvarsuppgörelsen med liberalerna och 

klagomål på vänsterns ovilja till att stärka försvaret och liknande. NWT sluter upp och stödjer 

ministären.  

Telegrammässigt ligger mängden på ungefär samma antal för respektive sida i kriget överlag 

under perioden. Tittar man på enskilt land är tyska telegram i majoritet men om man lägger 

samman Storbritannien, Frankrike och Ryssland blir dessa i majoritet. Att tyska telegram 

utifrån antal telegram per land är i majoritet kan förklaras med att Tyskland strider på två 

fronter, både mot ryssarna i öst och Storbritannien och Frankrike i väst.  

Även telegram från bland annat USA, Antwerpen och Wien förekommer men är inte vanliga. 

Majoritet är från de tre huvudparterna. Beroende på hur mycket striderna på östfronten 

behandlas förekommer telegram från Petersburg i jämbördigt antal sett till enskilt land. 

 

Lördagen den 3/10 finns en intressant ledare som berör vikten av neutralitet från pressens sida 

i NWT. Då denna är så tydlig i sin framtoning valde jag att börja 1914 med den: 

Karlstad 
Opartiskhet 
i den stora kriget är något, som tillhör hvarje däri ej deltagande nation att uföfva och särskildt oss, som så 
uttryckligen tillkännagifvit vår neutralitet.  
Men det sker icke, därest man upptager och ger spridning åt sådana uppgifter, som man å ena hållet hopsmider 
för att skada sin motståndare. För att taga ett enda exempel, det är ingalunda opartiskt, när den svenska pressen 
och det till och med utan reservation, återger en notis om att tyskerne skulle mörda alla officerare som de taga 
tillfånga, detta för att beröfva sina fiender tillgång till befäl. Alldeles frånsedt att detta befäl ju, för det nu 
pågående kriget åtminstone, redan är fienden beröfvadt just genom dess tillfångatagande, inser ju en hvar vid 
minsta eftertanke hvad syftet med denna gemena lögn är.  
Med dess återgifvande ställer sig en svensk tidning ingalunda opartisk utan tvärtom i högsta grad partisk mot 
Tyskland. Icke borde väl vi bära bränsle till den eld, som afser att drifva nationalhatets flammor i högsta sky, 
men ändå har en dylik notis utan spår af protest kunnat passera genom, den svenska pressen. 
Exemplet kan hundrafaldigas; man har i otaliga fall visat för ringa eftertanke i den svenska pressen. Vår ställning 
är ju verkligen sådan, att vi kunna iakttag den fullständigaste neutralitet så i ord som i gärning, och hvar våra 
sympatier äro, behöfva vi icke omtala. Det kan ju förundra, att en ledande socialdemokratisk tidning så afgjordt 
ställt sig på tsarismens sida, men dock säger sig vara förespråkare för den ”väst-europeiska kulturen”. Att ett 
ledande liberalt organ intager samma ståndpunkt har man kanske mer orätt velat hänföra till den omständighet, 
att dess ansvarige utgifvare är gift med en ryska. Men öfriga pressen borde långt bättre sofra det material den 
erhåller och därmed ålägga sig verklig opartiskhet. 
 I december 1870 skrev Times, som på den tiden ansågs icke blott som Englands utan världens främsta tidning 
och som fann sig böra såga en del alltför franskvänliga kollegor ett varningens ord – i en artikel bl. a.: ”Oerhört 
och rent af förförande stor är hela den massa osanningar, som det officiella och det icke officiella Frankrike 
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sedan juli månad skaffat i dagen, fullt medvetet om att den talade osanning, men detta är likväl kanske ett intet i 
jämförelse med den omätliga mängd omedvetna och illusioner som varit i omlopp bland fransmännen”. […] 
Artikeln slöts med följande önskan: ”Måtte det storsinta, fredsälskande, upplysta och allvarliga tyska folket 
gestalta sig till ett folk, måtte Germania blifva fastlandets drottning i stället för det lättsinniga, äregiriga, 
stridslystna och alltför mycket retliga Frankrike. Det är den nuvarande tidpunktens största tilldragelse, på hvars 
inträffande hela världen måste hoppas”. 
Tiderna förändras och folken och deras tidningar med dem. Men ingen hade väl kunnat tro, att den engelska 
pressen skulle i så ofantlig grad kunna förändras så som nu skett. Äfven i Sverige förstod nog pressen 1870 icke 
på opartiskhetens dygd, många svenska organ kunde alltför väl ha tagit åt sig Times maning. Nu förstå vi 
situationen bättre, och vi kunna hålla oss rätt lugna, äfven när England griper in mot vår malmexport på 
Rotterdam och därmed gör Tyskland ringa afbräck, men oss väsentlig skada, eller när ett franskt organ vill 
betrakta oss och andra nordiska stater som franska drabanter, därför att vi någon gång tagit upp lån i Frankrike. 
Men telegrammaterialet förstå vi som sagdt icke att sofra, vi sprida lugnt omkring osanningar, som i hög grad 
vilseleda våra tidningars läsare. Detta är icke att iakttaga opartiskhet, och vi ha dock kommit öfverens om att det 
är detta vi ska göra. 95 

  

Med ”ledande socialdemokratisk tidning” syftas på Brantings Socialdemokraten, Branting är för övrig 

något av ett favorithatobjekt för NWT. 

En annan artikel vid namn Hur allt går igen(se nedan) från den 29/10 behandlar även den de påstådda 

tyska övergreppen från fransk/engelskt håll och kopplar till Tysk-franska kriget.  

Denna artikel har drag av försvar för tyskarna, att påstådda övergreppen liksom under kriget 1870/71 

är antitysk propaganda och man redogör för likheterna mellan vad som sades om tyskarna då och nu. 

Men samtidigt kanske den helt enkelt ska tolkas som en lektion i mediakritik från tidningens 

sida till sina läsare.  

Hur allt går igen. 
Framför mig ligger ett utdrag ur den franska tidningen Petit Journal för den 14 september 1870. Där talas först 
om preussarnes förmåga att ordentligt utplundra och regelmässigt ödelägga allt som de bemäktigat sig i 
Frankrike. De har lämnat efter sig en ödemark, där de äfven mördat männen för att kunna skända hustrurna och 
skjutit ner fäder för att kunna våldtaga döttrar. Därefter uppfordras till det vildaste folkkrig med bössa, knifven, 
lien och knölpåken. ”Må vi sätta ut varggiller för dem, må vi störta dem i brunnar, må vi kasta dem på botten af 
vattencisternerna, må vi bränna upp dem i skogarne, må bi dränka dem i floderna, må vi antända de kojor, hvari 
de ligga och sofva. Allt som kan döda, lika mycket hur, fram därmed.” 
[…] 
Att ”preussarne” för att roa sig spetsade barnen på bajonetterna, att de firade de vildaste orgier i kyrkorna etc. 
voro 1870 inga ovanliga beskyllningar. 
[…] 
Beskyllningarna i Petit Journal kunde lika väl vara nedskrifna 1914, och i dem skulle finnas lika litet af sanning 
nu som då. En del af den fransk-engelsk-bergiska pressen har vimlat af lika osanna som ovärdiga anklagelser 
mot tyskarna; vi, som veta att de tyska soldaterna stå på lika hög kulturnivå som våra egna och som ej tro våra 
egna om att spetsa barn och kvinnor, vi inse ju mycket väl, att alla dessa anklagelser ej hafva någon grund. Men 
hur är det i utlandet? 
En osanning blir ju ej mera sann därför att den ofta upprepas. Men för den som på förhand tagit parti mot den 
som det gäller, nöts den dock in och blir så småningom allt mer trovärdig. Man kan icke antaga annat än att de 
vetenskapsmän, konstnärer m. fl. som i Frankrike, England, ja äfven Ryssland tagit till orda mot tyskarnas 
grymheter, äfven blivit påverkade af de åter och åter upprepade beskyllningarna. Men det är fullkomligt säkert, 
att en verklig undersökning nu liksom 1870-71 skulle ge lika negativt resultat. 
Ett kanske ännu värre oljud har förts öfver at tyskarna under kriget skulle uppträda kulturfientligt, skjuta sönder 
vördnadsvärda konstverk i byggnadsväg o.s.v. Samma oväsen hördes 1870 under belägringen af Paris. Denna sin 
hufvudstad hade fransmännen omskapat till sin förnämsta och starkaste fästning, men den skulle ej få beskjutas 
af tyskarna. Det vore ett helgerån, ty där fanns så mycket af ovärderligt intresse för konsten, där ”klappade 
världens hjärta” etc. Tyskarnas bombardemang af Paris fram kallade också de mest högljudda protester från snart 
sagdt hela världen, men sedan staden kapitulerat, befanns det, att skadorna voro minimala, att ”världens hjärta” 
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kunde klappa som förr o.s.v. De stora skadorna gingo fram öfver Paris genom kommunens brottsliga 
inbördeskrig, men det fick ingen uppmuntran från tysk sidan. Men när man som belgierna och fransmännen 
under det nu pågående kriget gör konstnärligt utstyrda städer till valplatserm så är det ej tyskarnas fel, om 
förödelsen i viss mån går fram öfver dessa platser. Om fransmännen som t.ex. skett placera batterier framför 
Reims’ katedral, så kan man ej begära att tyskarna skola skona den. Och det behöfs då bara att eller annat skott 
går hör högt, så är den minnesrika katedralen skadad. Man borde åtminstone i vårt land kunna betänka, att 
tyskarna och österrikarna nu i Europa kämpa mot tre stormakter och tre mindre stater, hvartill kommer Japan, – 
det är efter invånareantalet räknadt 120 miljoner som strida mot 750 millioner. Det gäller för Tyskland – 
Österrike en kamp om vara eller icke vara; då måste ockdå krigets kraft gå framför alla andra. 
Beskyllningarna för grymhet och kulturfientlighet mot tyskarna kunna emellertid af dem lugnt tillbakavisas, de 
falla förr tillbaka på sina upphofsmän, där dessa haft tillfälle att framträda. Att samma beskyllningar 
framkastades 1870, att allt sålunda i detta fall går igen, gör dem ej det ringaste mer sannolika.96 
 

Tonen i inrikespolitiken i NWT för perioden 1914 är vikten av försvaret och därigenom säkra 

neutraliteten. Det är också detta ämne som behandlas i de inrikespolitiska kommentarerna, 

högerns hållning gentemot liberalernas och socialdemokraternas. Det var val i september 

vilket också syns i tidningen.  

NWT ställer sig konsekvent bakom ministären Hammarskjöld och hållandet av neutraliteten, 

tidningen betonar vikten av neutralitet och att stödja regeringen.   

Jag får inte intrycket av att det förekommer en dold agenda, att man hävdar neutralitet men 

ger en mer positiv bild av ena sidan.  

 

En intressant insändare finns i NWT den 5/9. Ämnesrubriken är Sveriges höger och 

neutralitet. Insändaren av en Axel Stridberg, Sunne behandlar vad en J.V. Palmqvist ska ha 

sagt, bland annat att många högermän våren 1914 skulle ha ivrat för en allians mellan 

Tyskland och Sverige. Bland de ledande av dessa skulle en professor Rudolf Kjellén ha varit. 

Skrivaren säger dock att detta inte stämmer och redogör för hur Kjellén sagt att en sådan 

allians inte var till Sveriges bästa. 

 

I NWT den 8/9 bemöter Palmqvist denna kritik och säger att NWT:s referat ”högern är 

blodtörstig och vill kriga för att få bukt med arbetarna” var helt uppdiktat samt att allt som 

refererades i NWT var lösryckt ur sitt sammanhang eller rena påhitt av dem som refererat 

honom. Detta medvetet eller på grund av bristande fattningsförmåga hos refereraren. 

Dessvärre fann jag ingen ytterliggare uppföljning på detta från tidningen. 

 

I samband med Tysklands avancemang kom som nämnt nyheter om tyska övergrepp på 

befolkningen och på kulturella byggnadsverk. NWT redogör i sektionen för krigsnyheter för 

båda sidors kommentarer till händelserna. 
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I tidningen för den första september 1914 redogörs för vad som hände vid staden Louvain/ 

Leuven från belgisk/engelskt respektive tyskt håll. Fakta är att tyskarna förstörde staden men 

varför har de respektive olika versioner av. De båda versionerna ligger i direkt anslutning till 

varandra under rubriken Lördagens telegram. 

Den allierade versionen: 

Louvain lagdt i aska. 
Om en af krigets sorligaste händelser brakte telegrafen på lördagen bud. Belgiernas version af anledningen och 
förloppet synes af följande telegram: 
 
London den 29 augusti. (Regeringens pressbyrå) 
Belgiska sändebudet i London har mottagit följande telegram från belgiske utrikesministern: 
I tisdags afton drogo sig de tyska trupperna efter att ha blifvit hejdade i sin framryckning tillbaka till Louvain. 
De trupper som stodo på vakt vid infartsporten till staden, sköto då på sina flyende landsmän, hvilka de togo för 
belgier. 
För att öfverskyla detta misstag påstodo de tyska myndigheterna, att det varit stadens invånare, som skjutit på de 
tyska soldaterna, ehuru faktiskt alla innevånare, poliskonstaplar inräknade, redan en vecka dessförinnan blifvit 
afväpnade. Tyska kommendanten förklarade nu att staden omedelbart skulle förstöras. Innevånarna fingo 
befallningen att lämna sina hus. En del af den manliga befolkningen och kvinnor och barn fördes uppå 
järnvägsvagnar, hvilkas bestämmelseort är okänd. 
Soldater försedda med bomber, satte därefter eld på olika platser i staden. Den praktfulla S.t Pierrekyrkan, 
universitetsbyggnaden, biblioteket, de många vetenskapliga samlingar – allt öfverlämnades åt lågorna. Flera 
framstående borgare i staden blefvo nedskjutna. Af staden Louvain – berömd bl. a. för sitt Hotell de Ville, ett 
arkitektoniskt mästerverk – återstår nu endast en askhög. 97 

 

Den tyska: 

Den tyska versionen. 
Berlin den 29. 
Voss. Zeitung meddelar om bakhållsöfverfall på de tyska trupperna i Louvain att det plötsligt från hela staden 
öppnades en fruktansvärd gevärs- och revolvereld mot de intet anande tyska vaktarna och kolonnerna. Man sköt 
från fönstren, från taken och från källarna. Hela den civila befolkningen tog del däri. Det kom till ett rasande 
handgemäng, som slutade med, att tyska trupperna slog civilisterna tillbaka. 
Detta dåd från befolkningens sida blef straffadt utan barmhärtighet. Den gamla stadens konstskatter existerar i 
detta ögonblick icke mera. Konstvänner må beklaga detta, men något annat val fanns icke för att exemplariskt 

bestraffa denna befolkning hvars djävulska kvinnor hällde kokande olja ned öfver de tyska soldaterna. 98 
 

Det finns inte några kommentarer från tidningen själv att finna om just denna händelse, utöver 

kommentaren som nämndes i det första citatet om att det var en av kriget sorgligaste 

händelser. Just de tyska övergreppen i början av kriget anser jag är lämpliga att studera vid en 

undersökning av den typ jag gör, det vill säga undersöka ett ställningstagande. Många av 

övergreppen är lätta att bekräfta som just förstörandet av Louvain/Leuven. Påstådda 

övergrepp från fronten däremot är svårare att tolka då man inte vet sanningshalten i dem. 

En händelse av samma typ som ovan och som får mycket uppmärksamhet i 

krigstelegramsektionen är förstörandet av katedralen i Reims av tyskarna. Likväl där redogörs 

respektive sidans officiella versioner om vad som skett i NWT.  
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Reimskatedralens förstörande var en händelse som väckte stor uppmärksamhet i hela världen. 

 

I anknytning till krigstelegrammen i NWT finns det även en sammanfattning skriven av 

tidningen själva om läget i kriget. Torsdagen 24/9 behandlas förstörandet av Remskatedralen. 

Första halvan berör västfronten och jag har valt att citera hela det stycket för att behålla 

kontexten. 

Ännu inget afgörande i Frankrike! 
De båda motståndarne ha gräft ned sig i jorden, och slaget vid Aisneslinjen har i själfva verket blifvit en 
ömsesidig belägring, under en flera dagars kanonduell, då och då afbruten af fruktansvärdt blodiga 
stormangrepp. Från båda sidor ingå rapporter om framgångar. Sålunda uppges från Berlin att franska centern 
skulle vara på återtåg. 
Fransmännen meddela framgångar i Oisedalen, där det skulle se mycket dystert ut för tyskarna. Uppgifterna 
korsa hvarandra, och det är omöjligt att förutspå slutresultatet av striderna. 
Katastrofen i Reims har fängslat hela världens intresse, och i de allierades press utslungas de starkaste ord af 
avsky och hat mot tyskarne för deras förstörande av katedralen. Denna händelse betecknas som ett afskyvärdt 
dåd af den ”moderne Attila” och hans ”hunner”. Domen är snart expedierad i Paris och London. Men äfven inför 
den öfriga civilisationen skola de, som riktande granaterna mot Reims, stå till svars. […]99 
 

Tidningen fördömer också händelsen som synes. Dock är formulering sådan att den inte 
attackerar Tyskland utan ”de som riktade granaterna”. Reimskatedralen återkommer i 
rapportering. Det visas bland annat en bild på katedralen den 8/10 med rubriken 
Bombardemang över Reims. Fotot visar en soldat står (vakt?) utanför den skadade byggnaden. 
 

Den 24/9 förekommer det en, vad jag sett under min undersökning av 1914, ovanlig typ av 

artikel och som berör påstådda ryska övergrepp:  

Ryska omänskligheter. 
En tysk officer, löjtnant von Tiedenmann, vid kyrassiärregementet n:o 5 berättar i en rapport till sitt 
armékommando följande: 
”Två dagar efter slaget vid Zorothowo råkade jag på vägen mellan Gutstaat och Seeburg en trupp rekryter, 
omkring 21 man, som dagen förut öfverfallits af ryssar. Dessa hade huggit af antingen ett ben eller en hand på 
hvarje rekryt och sedan låtit dem ligga. En gendarm (militärpolis m.a.) som hade följt med rekryterna anträffades 
bunden så, att han med bakbundna händer måste knäböja. På honom vore öron och näsa afskurna. Flertalet af de 
stympade lefde ännu. Jag lät civila personer föra dem till Gutstaat: själf hade jag icke tid att vidare befatta mig 
med dem”. 100  

 

Oavsett om den stämmer eller är ren propaganda så är den ett undantag från det övriga 

materialet. Den har inte heller några kommentarer kopplade till sig utan den återges kort och 

gott under spridda meddelanden. Det som gör den originell är att den pratar om övergrepp på 

soldatnivå, till synes omotiverat och från ett håll. De rapporterade tyska övergreppen i väst 

har alltid gestaltat sig med perspektiv från två sidor, med angivet motiv (friskyttar t.ex.) och 

inte lika grymma som denna. Man ska kanske inte läsa in för mycket i publiceringen av denna 

artikel när det gäller ställningstagande även om det verkar vara en ren propagandaprodukt, 
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speciellt inte som den är av en typ som inte är vanligt förekommande. Det rör även östfronten, 

ryssarna, och inte västmakterna.  

 

Sven Hedin begav sig som nämnts tidigare i uppsatsen ganska omgående till Tyskland för att 

rapportera om kriget. Den 22/10 publiceras en redogörelse från fronten av honom i NWT.  

 
Ett bref från Sven Hedin till en hemma varande vän, dateradt ”Tyska västfronten 5 oktober”, publiceras i utdrag i 
A. B. Vi återge här nedan ett och annat af den svenska iakttagarens intryck under etappområdet. 101 

 

Jag ska inte återge hela brevet utan beskriver det i korthet. Hedin rapporterar från fronten och 

beskriver hur motiverade, välorganiserade och väl förberedda tyskarna är, hur de i motsatts till 

ryktena är väldigt vänliga mot franska krigsfångar. Hedin uppger att han pratat med 

tillfångatagna fransmän och att de var nöjda och förvånade över det fina behandling de fick.  

Man kan milt säga att Hedins tyskkärlek lyser igenom ganska rejält i brevet.  

Just Sven Hedin tar upp fler gånger i NWT eller snarare, man bemöter den kritik han utsätts 

för av bland annat lokala antagonisten KDT, Karlstads-Tidningen. Följande är citerat från 

NWT den 29/9: 

D:r Hedin anhängare af svensk neutraliet. 
 
Utrikesministern uttalar sig om hans Tysklandsresa. 
 
En af  Nya Wermlands- Tidningens hufvudstadskorrespondenter har haft ett samtal med utrikesministern 
excellensen Wallenberg med anledning af d.r Sven Hedins Tysklandsresa och de följder, denna skulle visa sig 
ha. Hvad excellensen Wallenberg därvid yttrade kan sammanfattas på följande sätt: 
”D:r Hedin har före sin afresa till Tyskland försäkrat mig att han för närvarande vore anhängare af Sveriges 
neutralitetspolitik. Hans resa är helt och hållet af privat natur och torde afse att från stridsfältet göra studier för 
en bok, som är afsedd att komma ut till jul. Det är ju hans yrke att skriva böcker. Det torde inte vara riktigt, att 
han begifvit sig till fronten som kejsar Wilhelms gäst – antagligast är att han befinner sig bakom fronten. Inte 
heller tror jag att det är riktigt, att han skulle ha för afsikt att sända hem krigskorrespondenser från sin resa. 
Åtminstone har jag inte hört omtalas något i den vägen. 
Detta är ett annat och vederhäftigare uttalande än hvad en hufvudstadskorrespondent slagit i Uppsala Nya 
Tidning, hvars utfall mor d:r Hedin med förtjusning återgifves af den älskvärda K. T. 
Rakt i strid mot utrikesministerns uttalande ha dessa sanningsvittnen till tidningar ”från fullt tillförlitligt håll” 
erfarit, att man på högsta ort är mycket bekymrad och indignerad öfver d:r Sven Hedins tilltag, att som kejsar 
Wilhelms gäst bege sig till västra krigsskådeplatsen”. Det berättas i politiska kretsar med anspråk på 
tillförlitlighet, att d:r Hedin för någon tid sedan från mycket högt håll fick motta en allvarlig anmodan att förhålla 
sig lugn under kriget påginge. D.r Hedin lär inte ha svarat något härpå – men några timmar senare satt han på 
kontinentaltåget med Berlin som närmaste mål! 
Korrespondenten uppger, att utrikesministern haft åtskilliga obehag med anledning af hr Hedins malplacerade 
Tysklandsresa. Om detta ”obehag” nämner utrikesministern till vår korrespondent icke ett ord. Det existerar 
gifetvis lik som ”anmodan från högsta ort” också endast i illvilliga hjärnor, som befängt söka komma d:r Hedin 
till lifs. 102 
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Den 1/10 finns även under rubriken Uttalande i dagsfrågor – inlägg från läsekretsen, två 

insändare av signaturerna Scipio respektive R som angriper Karlstads-Tidningen för deras 

attack på Sven Hedin. Även den 17/9 attackerar NWT Karlstads-Tidningen för deras 

anklagelser mot Sven Hedin, att han ville leda in Sverige i krig. Också i tidningen för 

lördagen den 19/9 försvaras Hedin, då med andra tidningars kommentarer till det hela. Jag har 

dock valt att inte citera dessa artiklar utan ett omnämnande får duga. 

Också den 24/9 under rubriken Neutralitetshysteri försvaras Sven Hedin i artikelns andra del. 

Artikeln behandlar just vad NWT kallar neutralitetshysteri från den andra politiska sidan, 

socialdemokrater och liberaler, och vilka effekter det får.  

 

Det förekommer utöver Hedin även rapporter och liknande från andra personer som befinner 

sig eller har befunnit sig i utlandet. NWT tisdagen 8/9 innehåller en artikel om domprosten 

Jacobsson som höll föredrag i domkyrkan i Karlstad där hans resa från Italien genom 

Tyskland hem till Sverige togs upp.   

Lördag 17/10 publiceras vad som sägs vara det första av flera resebrev från England. 

Personen har rest till England för att sända reportage till bland annat NWT. Det poängteras att 

brevet var öppnat och var märkt ”opened by censer”. Reportaget säger inte så mycket utan det 

handlar om resan, att allt var som fredstid sett till kommersen på gatorna samt att han hade 

svårt att komma in för han såg tysk ut.  

NWT har berättelser från slagfältet, vilka endast berör tyskar och rör östfronten. Källa är 

givetvis tyskarna själva. Lördag 10/10, Fursten av Marggrabowa, en spännande berättelse hur 

tysk löjtnant och 30 av hans soldater, allihop uppsuttna/klängandes på ett fordon åker in i en 

av ryssarna kontrollerad stad och återerövrar den.  

De foton och illustrationer som förekommer visar allt möjligt och från båda sidor.  

Det visas ett foto med rubriken Tyska soldater i ödelagd kyrka i NWT tisdag 22/9. Bildtexten 

reflekterar över att förr var kyrkor fredade men nu skyddar inte korset på taket mot artilleri. 

22/9 visas Belgiskt infanteri i strid utanför Antwerpen. Enligt bildtexten skjuter man mot 

fienden från sina skyttegravar.  

Ett foto med titeln Frankrikes döttrar vid de fallnas gravar. Två kvinnor står vid en enkel 

jordgrav med ett enkelt träkors ovanpå. NWT 24/10. 

Tisdag 20/10 finns det ett foto av ett antal soldater som skjuter snett upp i luften. Belgare 

beskjuter ett tyskt aeroplan säger bildtexten. 
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3.2.1 Kriget september-oktober 1915 

Kriget har gått in på sitt andra år och nya länder har anslutit sig. På västfronten är kriget låst i 

skyttegravkrig. Det pågår handelsförhandlingar med England som brakar samman i oktober. 

 

3.2.2 NWT under september-oktober 1915 

De flesta krigsnyheterna rör östfronten då det på västfronten är ett låst läge utan stora 

offensiver. Detta medför givetvis att tyska telegram är i majoritet och rör kriget på andra 

fronter, främst ryska. Vissa telegram saknar dock ursprungsmärkning varför det är svårt att 

avgöra ursprung.  

 

När det gäller den löpande rapportering och kommentering kring handelskonflikten mellan 

England och Sverige tycker jag att den är relativt saklig och den som får mest kritik är 

Branting för att han lägger sig i och för sin ententvänliga respektive antityska hållning. 

Även aktioner från de båda sidorna kopplat till handel, kvarhållande av fartyg till exempel, är 

också den saklig och båda sidor får kritik. Ententens intåg i Grekland tas upp som ett brott 

mot folkrätten, mycket av kritiken gestaltar sig i en jämförelse med Tysklands intåg i Belgien 

och Brantings olika agerande i dessa båda situationer.  

 

Den 14/9 finns en artikel med rubriken George Brandes om Ententen. Dessvärre kan jag inte 

tyda artikeln men den tar upp problemet att ententhållare även håller på Ryssland och att 

opinionen är lättledd. Det förekommer ett antal artiklar som rör sidornas propaganda och då 

ententens lögner om Tyskland. Lördag 18/9 finns en artikel med titel ”Krigets verkliga 

barbarer - Ryssarnas fruktansvärda härjningar i fiendeland och i eget land” att läsa i NWT. 

Man jämför med hur Tyskland attackeras för vad som påstås ske i Belgien men vad som 

händer i Ryssland nämns det ingenting om. Man citerar en tysk tidning rörande det hela, 

Vossische Zeitung. 

 
I […] framhålles med skarpa kontrasten mellan omdömena i ententländerna och en del neutrala länder och 
tyskarnas krigsföring i Belgien och Norra Frankrike å ena sidan samt å andra sidan den tystlåtenhet, som 
iakttagas om ryssarnes framfart i Ostpreussen, och det beundrande gillandet, hvad med engelska och franska 
tidningar och militära författare omtala ryssarnes fruktansvärda tillämpning i ett eget land af 1812 års 
förhärjningsteknik. […] 
Tidningen skrifver: 
”Då tyskarne nödgades öfva vedergällning i belgiska städer och byar för baksluga öfverfall och efter krigsrätt 
bränna upp hus och gator, hvarifrån lönmordiskt skjutits af befolkningen på våra trupper, höjdes hos våra fiender 
en storm af indignation, som om den tyska ”militarismen” hånat alla mänsklighetens bud och dragit öfver sig en 
outplånlig blodskuld. Man upphetsade goda människor i de neutrala länderna till flammande protester; man 
betecknade tyskarne som hunnar, kejsaren som Attila. Hvilka grymheter engelsmännen föröfvat i Indien, lord 
Kitchener i Sudan, belgarne i Congostaten, det har man nu totalt glömt, och de som icke sågo bjälken i det egna 
ögat harmades hycklande öfver grandet i det tyska.[…] 
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Hvar äro nu civilisations banérförare, som höja sina röster mot denna sorts krigsföring? Hvad ryssarne göra, det 
är rätt gjordt: man ifrar blott mot det tyska ”barbariet”. Ty ryssarne har återvänt till 1812 års ”bepröfvade” 
förfaringssätt; och hvarje medel, som lofvar framgång, är nu rätt för Tysklands fiender. 
[…] 
Men fyrstatsförbundets ”människovänner” gnugga belåtet händerna, och de ”goda människorna”, som råkade i 
så lidelsefull upphetsning för den tyska straffdomen i Löwen och några andra belgiska platser, ehuru den 
frambesvurits genom lönnmord, och för ett skott mot katedralen i Rheims, hvilket gällde en fransk utkikspost, de 
tiga nu på alla språk rörande de ryska grymheterna.103 

 

NWT skriver följande i direkt anslutning till ovan citerade och attackerar de som de anser 

sprida lögner om tyskarna i Belgien och som blundar för ryssarnas beteende: 

Man förstår lätt den ärliga vrede och den sjudande harm, som bära upp ofvastående bittra reflektioner. Den 
hänsyftning på neutrala länder, inom hvilka ententens fabel om de tyska ”barbarerna” och de ryska 
”frihetsvännerna” på vissa håll berättas och tro, äger i viss mån sin tillämpning äfven på Sverige. De 
socialdemokratiska tidningar, som bara äro ett eko af den store röde bulldoggen[läs Branting m.a.] i Stockholm, 
ta de utomstående förmodligen föga notis om, men nog väcker det inom vida kretsar en förvåning, att liberala 
organ, som kunna antagas ha rätt att kunna tänka själfva, på det mest enfaldiga – i somliga fall – eller det mes 
hänsyns- och skamlösa sätt – i andra fall, välbekanta icke minst i Värmland – gifvit spridning åt den grofva 
lögnen om de tyska barbarerna. 
Det finns en kollega här i staden[läs KDT m. a.], som förmodligen idisslar legenden om tyskarnes grymheter, 
men som aldrig så vidt vi sett upplyst sina läsare om ryssarne i Ostpreussen begått ogärningar, som torde står 
utan motstycke i Europas krigshistoria under de senaste hundra åren. Till och med Balkankrigens illgärningar 
syntes stå mera enstaka och icke alls kunna jämföras med den ryska ”folkbefriarens” hunnertåg genom 

Ostpreussens gränstrakter. Föga mänskligare uppträda ryssarne i eget land. 104 
 

Den också 2/10 finns en artikel med titeln Gripande bilder från ryska återtåget innehållande 

ett brev från en rysk soldat till sin fru som ska ha kommit i tyska händer och beskriver hur 

ryssarna praktiserar vad som nämnts ovan under Krigets verkliga barbarer. Källa är tysk. 

Lördag (25/9) finns en annan (stor) artikel om ämnet i form av en artikel riktad mot KDT och 

dess läsare, ”Påståendena om tyskarnes grymheter i Belgien”. Det är en omfattande attack på 

konkurrenten och försvar för Tyskland efter att KTD ska ha skrivit vad NWT upplever som 

osanningar: 

Några påpekanden till Karlstads-Tidningen och dess läsare.” 

I vårt nummer för sistlidna lördag återgåfvo vi några harmsna reflexioner i en stor tysk tidning, som upprörts 
öfver att legenden om ”de tyska barbarerna” så ostördt sprides icke blott i ententens länder utan också bland de 
neutrala folk, medan de ryska, de verkliga barbarernas ogärningar i fiendens och i eget land få passera ganska 
opåtalda. Vi frammhöllo, att för vårt neutrala lands vidkommande ett sådant organ som Karlstads-Tidningen 
hade anledning att känna sig träffadt af de tyska förebråelserna. Den nämnda kollegan har icke kunnat förbigå 
saken med tystnad eller bara med invektiv. Den har sökt komma med ett gemåle i sak, hvari det bl. a. heter: 
Verkliga förhållandet är att i våra krigsredogörelser nästan endast talats om de olika arméernas operationer och 
mycket sällan om krigsföringssättet. 
 
Det vart först vid årsminnet af tyskarna grymheter med andledning af belgarnas egen till hela världens kritik 
vädjande undersökning som vi ägnade en artikel åt den förfärliga behandling som öfvergått det folk för hvilket 
alla normalt kännande människor i vårt land måste hysa mer sympati än för något annat af alla som lida af 
världskrigets hemsökelse.105 
[…] 
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Martyrlandet 
Den artikel i Karlstads-Tidningen som om tyskarnes uppträdande i Belgien, hvarpå kollegan syftar i de ofvan 
citerade raderna, publicerades den 14 augusti och hade rubriken ”Martyrlandet”. Den gjorde i vida kretsar det 
mest pinsamma intryck, och att vi ej omedelbart upptog densamma till bemötande berodde uteslutande på vår 
motvilja mot att uppträda som angifvare – den svenska pressen har tyvärr i ganska stor utsträckning idkat den 
lugubra sporten. 
Vi skola ordagrant citera några brottstycken, så att våra läsare själfva får döma, kursiveringarna har vi själva 
gjort. Anslaget lydde sålunda: 
 

NWT går vidare och citerar vad NWT har skrivit om Tyskarna i Belgien och deras 
förbrytelser. Jag har valt att citera följande stycken som jag tycker sammanfattar den långa 
text som citeras i tidningen. 
 
”För sympatier och antipatier gent mot de krigförande makterna har bland dem som bekänna rättens öfverhöghet 
i alla mänskliga förhållanden intet varit mer afgörande än Tysklands behandling av Belgien. Denna behandling 
innebar en dubbelförbrytelse. Först kränktes det lilla landets af stormakterna och Tyskland bland dem 
garanterade neutralitet. Och sedan, när det så förorättat landet pliktenligt försvarade denna, blef det utsatt för en 
serie grymheter så upprörande att de förefalla otänkbara i vår tid. 
[…] 
Artikeln avslutas med följande ord: Vårt folk, som ock satt sin ära i att häfda rätten i världen, borde känna sig 
mer ödesbefryndadt med detta offrande folk än med något annat. Och det är för alla världens neutrala folk en 
skam att ”de neutrala makterna förhållit sig som blott åskådare till de våldshandlingar som öfvergått Belgien – 
som om ej den enklaste försiktighet bjöde dem att betänka möjligheten af att de själfva kunna bli morgondagens 
offer”. 
Af ovanstående framgår ju att kollegan utan vidare gjort de belgiska anklagelserna till sina egna, och det torde ej 
kunna bestridas att artikeln i svensk press slagit rekord i hätsk och hetsande ton mot Tyskland. 106 
 
Artikeln fortsätter på ämnet påstådda tyska förbrytelser i Belgien under underrubriken En 
svensk riksdagsman om de belgiska beskyllningarna. En Karl Hildebrand, före detta 
huvudredaktör till Stockholms Dagblad och ledamot av andra kammaren har gett ut en bok 
med titeln ”Ett starkt folk – intryck från Tyskland och tyska fronten.  
 
I början av detta år utgaf Stockholms Dagblads förre huvudredaktör, ledamoten av Andra kammaren d.r Karl 
Hildebrand en bok, betitlad ”Ett starkt folk – intryck från Tyskland och tyska västfronten. Detta arbete 
genomandades liflig sympati för Tyskland, men det fick inom olika pressläger erkännande för saklighet och en 
önskan att vara rättvis och lugn i omdömena – den afspeglade med andra ord den kände politikerns personlighet. 
I sin bok ägnade d:r Hildebrand två långa kapitel åt ämnet ”De tyska  barbarerna” och berörde därvid ganska 
ingående de belgiska och engelska beskyllningarna rörande tyskarnas påstådda grymheter i Belgien, just de 
dokument, som flera månader efteråt af Karlstads-Tidningen tagits till utgångspunkt för artikeln ”Martyrlandet”. 
D.r. Hildebrand sammanfattade beskyllningarna mot den tyska krigsföringen i Belgien i följande punkter: 
1. Ambulanser och läkare utsättas för beskjutning. Röda korset respekterades icke ej heller den hvita flaggan, när 
belgiska soldater vilja ge sig fångna. Tyska soldater visa hvit flagga, locka därmed fram fienden och skjuta 
sedan. 
2. Kvinnor och barn ha drifvits framför tyska trupper för att ta emot kulor eller bli utsatta för minor. 
3. Tyska soldater skjuta själfva från tomma hus och beskylla sedan civilbefolkningen att ha skjutit. 
Civilbefolkningen har icke deltagit i striderna. 
4. Ohyggliga grymheter ha begåtts af tyska soldater, människor ha blifvit lefvande brända, fredliga personer 
ihjälslagna med gevärskolvar, kvinnor har våldförts.107 
 

Tidningen skriver följande även följande om hans värde som källa: 
 
D.r. Hildebrands omdöme och utsagor kunna icke utan vidare förbigås eller bemötas med en öfverlägsen gest. 
Förf. är känd för sin rättrådighet, han är framstående historiker, van att behandla dokument med kritik och 
urskillning, och han är därtill lifligt intresserad för interparlamentariska sträfvanden. Hans inlägg vid senaste 
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nordiska interparlamentariska konferensen i Köpenhamn till förmån för folkrättens utveckling väckte inom alla 
politiska läger uppmärksamhet och gillande. En sådan persons ord ha tyngd och vederhäftighet. 108 
 

NWT skriver vidare om vad den tyska krigsledningen har fått fram i sina undersökningar om 
Belgienhändelserna och att dessa varit angelägna att ”med största noggrannhet undersöka 
händelserna i Belgien” och samtidigt anklagar man den belgiska kommissionen som utredd 
händelserna i Belgien”: 
 
De af den belgiska kommissionen samlade och ordnade berättelserna af flyktingar, hvilka betecknas som 
resultatet af sträng opartiska undersökningar, bära prägeln af bristande trovärdighet om inte rent af illvillig 
förvrängning. Kommissionen har på grund af förhållandenas läge absolut varit underståndsatt att pröfva de till 
den framburna ryktenas riktighet och att fatta händelsernas sammanhang. 109 
 
För öfrigt har tyska krigsledningen låtit sig angeläget vara att med största noggrannhet undersöka händelserna i 
Belgien. Denna utredning har utförts af en bildad militär undersökningsafdelning för brott mot de folkrättsliga 
bestämmelserna om krigsföring, och dess hopbragta material hvilar på officiella, efter afgifven ed hållna förhör 
eller tjänsterapporter, icke som de belgiska rapporterna på okontrollerbara berättelser af flyktingar, som själfva 
ofta ha sina utsagor ur andra eller tredje hand. 110 
 

Rörande övergrepp på civilbefolkningen skriver man följande: 
 
Den tyska officiella undersökningsafdelningen häfdar, att den belgiska civilbefolkningen kämpat mot de tyska 
trupperna på talrika orter. […] Genom ojäfaktiga vittnesbörd har konstaterats […] att i en lång rad af fall de 
tyska trupperna skenbart vänligen mottagits af civilbefolkningen […] och sedan vid inbrytande mörker eller vid 
andra lämpliga tillfällen öfverfallits med vapen.  […] Tyska sårade ha rånats och dödats, ja till och med kvinnor 
och unga flickor af den belgiska befolkningen ha deltagit i sådana skändliga dåd. Så ha på tyska sårade ögon 
utstuckits, öron, näsa och fingrar afskurits, magar uppristats och andra våldsdåd förövats […]. Under dessa 
förhållanden kunde, framhålles i den tyska rapporten, den belgiska civilbefolkningen som deltog i kampen, 
själfklart ej göra anspråk på en behandling, som tillkommer krigsförande. – Tyskarna lägga hela ansvaret på 
Belgiens blodskuld på den belgiska regeringen, som icke hindrat friskarekriget, ehuru det kunnat det. […] 111 
 
 

NWT avslutar det hela på följande sätt: 
 
Beskaffenheten af de uttalanden, hvari Karlstads-Tidningen för sina läsare utmålat ”de tyska barbarernas” 
framfart i Belgien, har tvingat till utförlighet. Våra läsare torde dock medgifva, att denna varit befogad, 
alldenstund man stark kan sätta i frågan, huruvida kollegans hätska och ensidiga omdömen äro rättfärdigade med 
en enkel hänvisning till ”alla normalt kännande människors” sympati för Belgiens olyckliga folk. Vi tillhöra 
dock ett neutral land, och den privata sympatien bör väl ha någon gräns för sina demonstrationer. 
För egen del är vi ingalunda dolt våra sympatier för Tysklands folk i kriget, men denna vår känsla har icke 
förmått drifva oss vare sig att glömma vårt eget lands klara intressen eller sanslöst smäda Englands och 
Frankrikes folk. Vi anse oss ha full rätt att uttala vår förvåning öfver att västmakterna använder vildar och 
halfvildar i sin påstådda kamp för friheten och de små nationernas rätt, förgåtande sina egna handlingar i otaliga 
fälttåg mot utomeuropeiska folk, som också haft en helig rätt att bevaka men vi ha icke ansett oss ha rätt 
moraliskt lyncha dem som världsförbrytare. 
W E n  112 
 
NWT säger här svart på vitt i det avslutande stycket att dess sympatier ligger hos det tyska 
folket men samtidig så betonar man att Sverige är ett neutralt land och vi måste värna henne 
först. Pressens neutralitet och vikten av att sluta upp krig regeringen för landets bästa har 
omnämnt tidigare i tidningen. Tidningens ställning i Belgienfrågan är att tyskarna talar 
sanning och de allierades ljuger. 
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I NWT från 18/9 tas annan propaganda upp: 

Kaisern utan mask 
En förfalskad broschyr om kejsar Willhelm. 
Vårt land öfersvämmas f. n. af en broschyr, betitlad ”Kaisern utan mask”, tryckt på svenska på tryckeriet i 
Helsingfors. Skriftens engelska ursprung är påtagligt.113  
 

Skriften i fråga handlar om en greve, Axel von Schwerling, som varit vän med kejsaren sedan 

de var små barn. Greven förde dagbok som avslöjar att kejsaren många år i förväg planlagt för 

kriget. Greven ska ha tagit sitt liv och ”en högställd person” ska ha fått tag på boken och 

vidarebefordrat den till engelska pressen, i form av Cassett’s Magazine som i sin tur 

publicerade den.  

NWT kommenterar och jag har valt att citera slutet av artikel:  

Det är möjligt, att man i England hållit för troligt, att svenska läsare lättare skulle nappa på den grofva kroken 
och tro på falseriet, om smädeskriften kom ifrån Finland. Det lär ju inte finnas någon ”engelsk liga”, påstås det, 
men säkert är, att det privata engelska initiativet arbetar energiskt för att öfvertyga det neutrala svenska folket 
om Tyskland och dess härskares dålighet.114 

 

Under rubriken Bildförfalskning berättas om ett foto som återgetts i Berliner Illustrierte 

Zeitung av en tysk sjukvårdssoldat som bär ansiktsmask och syreapparat. Detta för att kunna 

skydda sig mot gas vid hjälpande av sårade. I ententländerna har dock fotots beskrivning 

förvanskat och det påstås visa en tysk soldat som själv kastar gasbomber. 

”Ett nytt led i hetskampanjen mot Tyskland” avslutas artikeln med. Det verkar vara NWT som 

är producenten av denna artikel och återigen tas den påstådda tyska förtalskampanjen mot 

Tyskland från ententen upp. 115 

 

NWT betonar dock vikten av neutralitet och stöd för regeringens politik. I en artikel med 

rubriken Utrikespolitiska program diskuteras Sveriges situation. Artikeln avslutas med 

följande ord: 

Därför måste svensk utrikespolitik lösen själffallet vara: neutralitet, neutralitet med vapen i hand och med vår 
historia i minne, eller en målmedveten och nationell krigspolitik. Vår ansvariga regering, vår svenske konung har 
valt hvad i närvarande situation kan vara oss nyttigast och valt den förra linjen. 116 

 

Den 7/10 finns en artikel med titeln Preventivkrig av fil. Mag. N. Forssell. Där diskuteras som 

ämnets titel delvis avslöjar vem som startade kriget. Den argumenterar mot påståendet att det 
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vart tyskarna som drog igång det hela från ententens sida. Det blir Ryssland som får lite av 

skulden för det hela.  

 

Den 26/10 står följande att läsa rörande Sveriges neutralitet och betydelsen av den: 

Ett ledsamt skådespel 
erbjuder den täflan, som bedrifves mellan de mest utprägladt tysk- och entente-vänliga pressorgan i syfte att 
förringa eller öfverdrifva betydelsen af neutralitetskränkningar, begångna mot vårt land af krigförande makter. 
Att sympatierna för de stridande maktgrupperna skifta, det är ju i och för sig intet att säga om – man vill i det 
längsta blott hoppas, att fyrmaktsgruppens skifta, det är ju i och för sig intet att säga om – man vill i det längsta 
blott hoppas, att fyrmaktsgruppens speciella vänner begränsa sina hjärtliga känslor till England och Frankrike. 
Om därför ena partens krigsföring och åtgärder sympatiskt omnämnas i det ena svenska presslägret, kan det ju 
anses rättvist och jämnar i någon mån ut läget, om den andra sidans syn på saken finner förståelse och klargöres 
af dess svenska vänner. Äfven med denna begränsning av problemet uppstå dock helt visst för vårt eget land 
faror eller ogynnsamma situationer, då öfverdrifter göras, men vi vilja ej i detta samband sysselsätta oss med den 
saken. 
Däremot är det pinsamt att se svenska kollegor med silkesvantar behandla kränkning af svensk neutralitet, där 
neutralitetsbrottet begås af en part, som åtnjuter vederbörandes sympati. Hvilket intryck skall det icke göra på 
främmande iakttagare sådana finnas gunås i legio inom våra gränser i dessa tider att i svensk press läsa satser 
som t ex detta: 
”Nå, det var ju inte så farligt. En man blef sårad, men det var ju ett misstag. De förmildrande omständigheterna 
äro påtagliga.” ”Kränkningen begicks ju mot ett öfvergivet fartyg, som inte heller var svenskt”. 
”Tänk om det varit en engelsman som skjutit på Hvalen, då skulle man fått se på ett fruktansvärt larm i den 
tyskvänliga pressen, men nu försöker man bortförklara alltsammans”. O. s. v. (Citaten äro ingalunda ordagranna, 
men de kunde mycket väl vara det.) 
Dylika kommentarier till neutralitetskränkningar mot vårt land äro ovärdiga, ty de äro osvenska. 
Vi har nu två allvarliga neutralitetsbrott ouppklarade. Muntliga ursäkter och beklaganden har visserligen 
framförts det engelska beklagandet kom i villkorlig form en vecka senare än det bort komma, men vi har rätt att 
fordra godtgörelse i handling och garantier mot upprepade af sådana tilltag Att härvidlag snabbheten i handling 
och formen för godtgörelse af oss bör uppfattas som ett bevis på att vederbörandes goda vilja eller motsatsen att 
respektera vår neutralitet är själfklart Men inte duger det att ingifva de främmande nationerna den tanken, att de 
efter en neutralitetskränkning kunna lita på hvar och en sina svenska vänners beskäftiga nit vid bemödandena att 
med fraser bagatellisera ovänliga handlingar. I den senaste numret af Svensk Tidskrift har professor Heckscher 
skrifvit några förträffliga ord om Sveriges ekonomiska oberoende. Han slutar sin artikel sålunda: ”Det hjälpts ej, 
att man måste tänka på sitt eget land, om detta skall ha någon framtid, och det enda rätt svaret åt både väster och 
söder lika väl som, framför allt, åt öster vid alla försök att begagna Sverige för intressen, som äro främmande, är 
ett allvarligt och otvetydigt: procul este projanil (text svårtydd och ev. felaktigt avskriven av mig, m.a.) (Vi 
öfversätta fritt: Bort med tassarna, ni obehörigal) Det är svenskt språk, och det bör oafsedt sympatier och 
antipatier med samma skärpa, så att det begripes, talas till hvar, som kränker Sverige neutralitet. 117 

 

Vikten av neutralitet hos pressen tas upp igen av NWT som sagt. 

 

I slutet av oktober inträffar en incident där en svensk ubåt blir beskjuten av en tysk beväpnad 

trålare och en man i besättningen skadas svårt och avlider. Denna händelse behandlas i flera 

nummer av NWT. Undervattensbåten Hvalen blev beskjuten av den tyska beväpnande 

trålaren utanför Abbeås udde, strax väster om Ystad.  

Det intressanta med de artiklar som följer till är att NWT den 30/10 förkastar den tyska 

versionen (av tyska nyhetsbyrån Wolff) som struntprat och bevisligen felaktig. Eftersom jag 
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endast undersöker t o m den sista oktober har jag ej följt utvecklingen av historien 

ytterliggare. 

 

3.3.1 Kriget september-oktober 1916 

Kriget är inne på sitt tredje år. Vid Somme pågår slaget vid samma namn utan några direkta 

framgångar för de anfallande ententstyrkorna. Handelskonflikten med England pågår för fullt. 

 

3.3.2 NWT under september-oktober 1916 

Materialet för 1916 är dessvärre ganska tunt sett utifrån mitt undersökningsperspektiv men det 

är sådant man får räkna med när man undersöker utifrån mina begränsningar. 

Det centrala ämnet i tidningen är Sveriges neutralitet och handelssituationen med England. 

I handelskonflikten sluter NWT upp helt bakom regeringen Hammarskjöld och ingen kritik 

alls riktas mot denna utan man försvara den svenska politiken.  

 

Dock betonar man samtidig att man inte alltid sluter upp bakom regeringen i alla frågor vid ett 

tillfälle. I en artikel från 10/10 med titel En förvanskning bemöter man Karlstads- Tidningens 

påstående att NWT alltid stödjer regeringen, att man kväver kritik mot den.  

NWT skriver att man visst kritiserar högerpolitiker, inte bara socialdemokrater och liberaler. 

Den kritik som högertidningar riktat mot regeringskritik press uppges har främst gällt en 

vänstertidning, med största sannolikhet Brantings Socialdemokraten. Kritik mot honom är ju 

återkommande i NWT under undersökningsperioderna. Jag citerar delar av artikeln ur NWT: 

 

Vhad högern under den åsyftande pressdebatten med skärpa vänt sig mot äro de fullkomligt ohemula angrepp, 
som särskildt en vänstertidning dag från dag riktat mot ministärens chef, och som utmynnat i ett så rent ut sagt 
idiotiskt förslag som att denne skulle aflägnas och ministären, sedan luckan fyllts, forstsätta sin verksamhet som 

om ingenting passerat.
118 

 

Lördag 7/9 finns en artikel med följande titel att läsa rörande svenska neutralitet: 

Ett holländskt omdöme om Sveriges neutralitet. 
Sverige det enda land som häfdat alla sina rättigheter som neutral makt. 119 

 

Engelska Morning post uppges ha offentliggjort ett antal artiklar av en holländsk 
korrespondent. Korrespondenten framhåller att båda sidorna är lika missnöjda med den 
fullständiga opartiskhet som neutral makt. Hävdar att Sverige är enda lands som verkligen 
hävdat sina rättigheter som neutralt land. 
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Lördag den 16/9 skriver NWT om följande: 

Svenska regeringes neutralitetsåtgärder kritiseras. 
Gemensam diplomatisk ententeaktion mot Sverige. Svenska regeringens neutralitetsåtgärder kritiseras. 
Utrikesministern svarar klart och bestämdt: Det tillkommer regeringen själl att upprätthålla Sveriges rättigheter 

och uppfylla Sveriges förpliktelser.120 
 

Jag har valt att inte citera hela artikeln utan nöjer mig med dess rubrik för att berätta vad den 

handlade om. 

Tisdag 19/9 försvarar NWT regeringens politik kopplat till ovan nämnda artikel under 

rubriken Ententens demarsch i Stockholm. 

Värmland 
Ententens demarsch i Stockholm. 
Det är uppenbart att fyrmaktsförbundets (läs England, Frankrike, Ryssland och Italien, m.a.) åtgärd att till 
svenska regeringen framföra sina ”betraktelser” med anledning af vissa den senares neutralitetspositioner väckt 
åtskilligt öfverraskning i vårt land. 
[…] 
I samtliga punkter ligga de omhandlade förhållandena så klara, att ingen specialkunskap kräfves för att inse, att 
svenska regeringen haft full rätt att handla som den gjort, i intet fall har regeringen brutit mot den internationella 
rättspraxis som de båda krigförande lägren så ofta satt sig öfver.121 

 

För att sammanfatta artikeln så bemöter man de allierades kritik mot Sverige och hennes 

neutralitetspolitik(mineringen av kogrundsrännan bland annat) och deras smutskastning mot 

landet. Även de inom landet som inte håller sig neutrala utan motarbetar regering 

kommenteras. Av intresse är slutet av andra citerade stycket, där båda sidor får sig en snyting 

inte endast de allierade. 

 

Den 21/9 attackeras den svenska pressen och politiker som motarbetat regeringen under 

rubriken Kring fyrmaktsnoten. Provokatörerna ursaka sig. Jag citerar artikelns början: 

På de håll i den svenska pressen, där man tidigare haft sådana uttalanden, som kunna antagas ha föranledt de 
ledande ententemakternas att igångsätta fyrmaktsförbundets aktion mot Sverige eller som åtminstone kunna 
anses verksamt har bidragit till denna aktion på dessa håll är man nu lifligt sysselsatt med att afgifva 
förklaringar, hvilkas karaktär af ursäkter är påfallande. 122 

 

I artikeln redogörs för exempel på sådant som omnämns i citatet bland annat. Artikel är i 

vilket fall regeringsförsvarandet i sitt upplägg och inte ställningstagande sett till de 

krigförande sidorna.  

 

Den 26/9 kommentar till de engelska tidningar ägda av Lord Northcliffe som kräver 

hänsynslösare behandling av neutrala stater, dessa påstås reexportera till Tyskland. NWT 

hävdar att importen endast går till egna behoven och att de har fel i sin kritik. 
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Den 5/10 meddelas att Lord Robert Cecil (den engelska blockadministern) till AP att han vill 

nå en överenskommelse och hoppas att en sådan kan nås. Båda parter måste samarbeta. 

Sverige måste uppge fullständiga upplysningar rörande det inhemska behovet och handelns 

villkor.  

Den 10/10 skriver NWT om ett uttalande statsministern gjort med rubriken Ett kraftigt 

uttalande af stadsministern. 

Statsminister Hammarskjöld har för A P korrespondent uttalat sig om Sveriges neutralitet. 

Han säger att Sverige är neutralt och kommer att hålla sig så.NWT skriver: 

Statsministerns nu offentliggjorda uttalande borde bidraga att öka tillfredsställelsen öfver att så verkligen 
förhåller sig, ty namnet Hammarskjöld är en garanti för egenskaperna svensk, obrottslig och bestämd hos 
regeringen.123 

 

Telegrammässigt är det en fördelning som matchar tidigare undersökningsperioder, inget att 

anmärka där kort och gott. Det förekommer ett självkritiskt telegram från England som jag 

tycker kan vara värt att nämna. Även om det kan verka nedstämt till en början med självkritik 

så får man nog se det som ett propagandanummer.  

Times militära medarbetare öfverste Repington antyder att Somme-offensiven var förhastad och är i stort sett 
misslyckad. Det skrivs att landet ej var tillräckligt rustat men att endas sättet att få fred är att krossa Tyskland 
militärt. Det behövs mer artilleri och granater än män för att krossa Tyskland. Nya krigsministern Lloyd George 
ska ha sagt att nu måste en paus göras för att bygga upp lagren av ammunition. 124 

 

Under undersökningsperioden förekommer reportage från fronten från tysk sida av signaturen 

N.C. som får sägas vara tyskpositiv i sin hållning. Det förekommer även en artikel med titeln 

Tyskland efter två års krig och blockad tisdag 5/9. Det är en svensk affärsman i Tyskland som 

skrivit hem till någon ”på orten” enligt tidningen och som man nu redogör för. Författaren 

skriver att det är ungefär som i fredstid förutom att det är färre män, kvinnor som gör manliga 

sysslor och liknande. Situationen i landet uppges vara bra. Personen har även pratat med 

tyskar, dessa vill inte se ett svenskt intåg i kriget på tysk sida då detta endast skulle innebära 

en belastning för Tyskland. Samtidigt sägs även att om Sverige och andra sidan valde att gå in 

på ententens sida så skulle det bli repressalier från tyskt håll. 

 

3.4.1 Kriget september 1917 

I Sverige är det val i september och tidigare under året har ministären Hammarskjöld avgått 

och kommit att ersättas av ministären Swartz som sitter fram till Nils Edéns liberal-

socialdemokratiska ministär tar över efter valet i september.  
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Den så kallade inträffar ”Luxburgaffären” då det kommer fram att Sverige vidarebefordrat 

tyska telegram äger rum. USA har gått med i kriget. I Ryssland är det revolution. Tyskland 

har förklarat det totala ubåtskriget i början av året.  

 

3.4.2 NWT under september 1917 

Då det är val så handlar tidningen i början av undersökningsperioden mycket om det. Som 

tidigare perioder får Branting kritik för sin ententkärlek respektive tyskhat och NWT skriver 

den 6/9 att det vore vådligt att få in honom i en ministär.   

Telegramaffären, det vill säga avslöjandet om att Sverige förmedlat tyska telegram via 

telegram över andra sidan Atlanten behandlas mycket under perioden. 

Telegrammässigt är det annars ingenting särskilt att anmärka på under perioden sett i 

förhållande till tidigare perioders telegrambestånd, urval etc. utan det är ungefär som tidigare 

perioder. Telegram från fler länder dock vilket är logiskt ju fler länder som tillkommer.  

 

Den 1/9 publiceras en artikel med titel  

Vänsteragitationen och landets intressen. Ett tal af riksantikvarien Clason. 
Ur ett tal af riksantikvarien Sam. Clason återge vi följande: 
Främst af allt står rikets oberoende, det första villkoret för upprätthållande af en ärlig opartisk neutralitet. Gör 
landet beroende af dags- och månadsransoner från ett främmande håll och dess politiska själfvständighet måste 
svika. Greklands öde, huru det drifvits steg för steg in i kriget är här betecknande och afskräckande. Så mycket 
större är vikten att upprätthålla handelsfrihet åt alla håll. Krafvet att vi skulle afstå från handel med 
centralmakterna vore döden för all verklig neutralitet. 
Väsentligt för neutralitetens bevarande är en stark och respektingifvande ställning. Vänsterns politiska 
uppträdande under den senaste tiden hade i detta hänseende gått rakt i strid mot riksintressena. 125 

 

Artikeln forstsätter med att attackera vänstern för att misskreditera regeringen och inte agera 

enligt deras neutralitetspolitik. Man kritisera för att man inte sluter upp bakom regeringen kort 

och gott. 

Påven har tidigare kommit med förslag om fred till vilket amerikanske presidentens svar 

redogörs för tillsammans med kommentarer till det från England och Tyskland i NWT den 

3/9. Wilson svarar:  

Syftet med detta krig är att befria världens folk från det ok och den makt, som en stor militär institution nu äger, 
hvilken kontolleras af en oansvarig regering, som, då den hemligt planlagt att behärska hela världen, skred till 
genomförandet af denna plan utan hänsyn till vare sig hela traktatsenliga förpliktelser eller de principer för 
internationell handling och ära, son varit gällande och vårdats under lång tid, en institution, som äfven valde 
tidpunkten för kriget. Den utdelade slaget kraftigt och plötsligt, den lät icke hejda sig inför lagens eller 
barmhärtighetens bud, den sköljde ett helt fastland med strömmar af blod, icke blott soldaters blod utan blod af 
oskyldiga kvinnor och barn och hjälplösa stackare.126 
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Artikeln går vidare i samma anda. Engelska svaret är positiv, föga överraskande och det tyska 

svaret är att Wilson har fel och hatar tyskar, att Frankrike är lika militaristiskt som Tyskland 

och att England genom sitt förakt för Paris och Londonfördragen är ansvariga för allt som 

hänt på världshaven. 

 

Den 4/9 finns en artikel med rubriken Krigets utbrott. Hur tsaren och kejsaren fördes bakom 

ljuset rörande den ryska mobiliseringen. 127 

Man återger vad G.H.T:s utrikesredaktör skriver om vem som var ansvarig för att kriget bröt 

ut. Rena tillfälligheter i underhandlingarnas gång och på ett bedrägligt spel av tsarens närmsta 

omgivning anges. I en rättegång mot förre ryske krigsministern Suchomlinov ska denne ha 

erkänt att han och förre generalstabschefen i Ryssland medvetet fört både tsaren och kejsaren 

bakom ljuset för att förhindra att mobiliseringen avbröts och därigenom att fortsatta fredliga 

underhandlingar gjordes. Varken Ryssland eller Tyskland pekas ut som skyldiga utan man 

pekar på ovan nämnda. 

Den 5/9 spinner NWT vidare på detta under rubriken Schomolinovprocessen[sic] där man 

skriver vad Sydsvenska Dagbladet sagt. Som i artikeln ovan pekas personer som gått bakom 

ryggen på tsaren som ansvariga för krigets utbrott.  

Man avslutar med att hoppas att revolutionen kommer leda till att det inte kommer att kunna 

bli som 1914 igen. 

Den 8/9 finns ett uttalande om Suchomlinovprocessen från den tyske rikskanslern. Han säger 

att vittnesmålen definitivt förstör legenden om Tysklands skuld till kriget. Kriget 

framtvingades och tidpunkten för dess utbrott bestämdes av ryska militärer som gick i 

Englands och Frankrikes ledband. Tysklands intåg i kriget var en ren försvarskamp. 

NWT publicerar även ett engelskt svar på kanslerns uttalande. Att det i det telegrammet sägs 

att kanslern är fel ute behöver nog inte nämnas. 

 

Den 24/9 finns det en skildring av ett engelskt anfall i samband den engelska offensiven vid 

Ypres. NWT skriver utifrån vad engelska krigskorrespondenter skriver och det är första 

gången ett reportage av den här typen från ententen förekommer i NWT under de perioder jag 

undersökt. Tidigare har det endast varit tyska.  
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Det finns en tysk berättelse från östfronten från Berliner Tegeblatts krigskorrespondent den 

26/9 som handlar om en dödens bataljon innehållande fanatiska ryska soldater klädda i svart 

och hur de möter sin undergång mot tyska trupper. 

 

Som sagt så behandlas telegramaffären en hel del i tidningen. Det är intressant att se hur NWT 

hanterar att regeringen tagits med skägget i brevlådan. Första gången affären omnämns är 

tisdagen den 11 september. 

Det redogörs för telegram från USA och England om händelsen respektive en förklaring från 

svenska utrikesdepartementet erkänner att man förmedlat tyska telegram till Argentina men 

att dessa varit kodade och därigenom oläsbara. Man säger även att ingen framställning 

tidigare gjorts från England eller USA om inställande av telegramförmedling gällande 

Tyskland-Argentina, utan dessa har istället gått direkt till media med nyheten. Om ombedda 

hade Sverige upphört med förmedlingen, enligt uttalandet från utrikesdepartementet. 

De anglosaxiska telegrammen är givetvis fördömande av det hela.   

 

I NWT den 12/9 kommenterar tidningen. 

Mångahanda reflexioner 
framkallas vid läsningen af de i störtskurar från Washington och London ingående telegrammen rörande den 
olycksaliga argentinska telegramaffären. Ett meddelande från den förstnämnda stad förklarar helt öppenhjärtigt, 
att amerikanska utrikesdepartementet iakttar fullständig tystnad, ”sedan de spelat ur sina kort”. De orden 
karaktäriserar hela denna sorgliga angelägenhet, som vi benämnt ”affären Löwen”, men som tydligen på mera 
reella grunder borde kallas ”affären Wallenberg”. Det är nämligen hr Knut Wallenberg, som inledt den nu till så 
betänkliga konsekvenser ledande praxisen att förmedla främmande telegram på chiffer, d. v. s. utan kännedom 
om deras innehåll, och exc. Lindman har omisstänksamt följt det gifna exemplet. En så häpnadsväckande 
godtrogenhet, utöfvad mot en diplomati af den tyska kalibern, har bragt vårt land i ett mycket utsatt läge, och det 
bör icke döljas; att affären artar sig att få vissa praktiska följder. 
Med erkännande häraf, måste dock hvarje lugnt och opartiskt dömande svensk säga sig, att någan afsiktlig eller 
ens medveten oneutralitet icke förekommit – vi medge gärna, att det kanske blir svårt att öfvertyga vissa 
utländska makter härom i dessa lidelsefyllda tider, men svenska medborgare kunna dock inte betvifla den goda 
tron, tyvärr i förening med betänklig brist på skarpsinne, sund själfbevarelsedrift och ett lagom mått af 
misstänksamhet. 
Amerikas handlingssätt kan emellertid under inga omständigheter kallas fair play. Här föreligger en tydlig afsikt 
att genom en kupp sätta Sverige på det hala, att skapa misstämning i Sverige mot den nuvarande regeringen och 
att bringa vårt folk i harnesk mot Tyskland, till en början genom starkare och mera allmänt utbredd antipati. 
Englands press arbetar på samma linje , ehuru med större försiktighet och måttfullhet. I sanning dyrbart är dock 
att se, hur den hänsynslöst imperialistiska Northcliffepressen går i spetsen med kraftigt understrukna 
förtroendevota för svenska folket såsom en mera påtaglig och lojal maktfaktor än svenska regeringen. 
Hur öfverraskande manövern än utfördes är det likväl dess bättre möjligt hoppas, att affären skall kunna 
afvecklas utan rubbande af vår neutralitet. Mycket hänger dock på att samtliga våra politiska partier och 
partiledare gemensamt och enigt afvisa hvarje otillbörlig främmande inblandning i våra inre förhållanden. 128 

 

Man fortsätter att återge vad den amerikanska och brittiska pressen skriver om affären och 

under de följande dagarna är det telegramaffären och telegram från USA och England rörande 
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den som dominerar rapporteringen. Men NWT går även de på offensiven och kommenterar 

affären på liknande sätt som i artikeln citerad från NWT 12/9. Sverige har varit naivt och inte 

vetat vad de förmedlat i och med kodningen och Tyskland utnyttjad denna godtrohet och 

oförsiktighet. Även ententländernas syfte med publiceringen, att misskreditera svenska 

regeringen kritiseras, hetsen mot Sverige pratas det också om. Vikten att Sverige kan hålla sin 

neutralitet behandlas också i NWT:s kommentarer.  

Den 26/9 under rubriken En bortglömd tacksamhetsskuld skrivs om hur Sverige var det första 

neutrala land som erkände USA i samband med frihetskriget och ”erbjöd den unga ännu om 

sin tillvaro osäkra republiken sin vänskap”. Det skrivs att amerikanerna har glömt vad Sverige 

gjorde för dem helt enkelt. 

 

I telegram som NWT publicerar 18/9 från Tyskland ber dessa om ursäkt.  

Det är godt och väl, att tyska pressen harmas öfver att en tysk diplomat genom ett förkastligt och hufvudlöst 
beteende riskerat det goda förhållande till Sydamerikas mest betydande och mest civiliserade stat, som 
säkerligen redan förut hade svårt att gent emot Förenta staternas tryck bevara neutraliteten. Men det måste i 
Sverige med rättmätig harm konstateras, att tyska pressen icke synes angelägen att beklaga det svåra läge, hvari 
Sveriges neutralitet genom en underhaltig tysk diplomats beteende blifvit försatt. Sveriges folk skall noga lägga 
saken på minne. 129 

 

Man har på samma sida med ett telegram där Stockholm- Tidningens korrespondent i Paris 
telegraferar. Jag citerar delar av den: 
 
Allmänna opinionen här bedömer den svenska affären med mycket större lugn och jämvikt. Allmänheten inse 
nu, att de svenska myndigheterna kunnat vara oförsiktiga och att de, befinnande sig i god tro, lurats af tyskarna, 
men ingen betviflar längre, att svenske utrikesministern varit fullständigt okunnig om Luxburgstelegrammens 
innehåll. Ingen tidning(med undantag af Le Journal) begagnar heller längre rubriken ”Sverige Tysklands 
medbrottsling”. 130 

 

Den 20/9 finns följande artikel rörande tyskarnas agerande: 

Svensk protest i Berlin 
Det framförda beklagandet icke tillfredställande. 
Stockholm den 19. Meddelandet om de af nordamerikanska utrikesdepartementet publicerade telegrammen från 
grefve Luxburg föranledda regeringen att måndagen den 10 sept. genom ministern i Berlin förfråga sig, om det 
vore riktigt, att tyske chargé d’affaires i Buenos Ayres afsändt och utrikesministern i Berlin mottagit de 
publicerade telegrammen. 
Sedan svar härpå ingått, beordrades lördagen den 15 sept. ministern i Berlin att under framhållande af att det 
måste anses fastställdt, att tyska myndighet på ett synnerligen allvarsamt sätt missbrukat det förtroende, som från 
svenskt håll visats, framför svenska regeringens bestämda protest i anledning af hvad som förefallit. 
Det meddelande, som tyske ministern, på sätt utrikesdepartementets kommuniké den 17 dennes gaf, vid handen, 
lämnade ministern för utrikes ärenden, ansluter sig icke till den af svenska regeringen nedlagda protest. 131 
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3.5.1 Kriget september 1918 

Kriget närmar sig slutet och de allierade trycker tillbaka tyskarna på västfronten. Tysklands 

allierade kapitulerar och i Sverige ser man fram emot det stundade slutet på kriget samtidigt 

som det är oroligt i landet. Det är en socialdemokratisk-liberal ministär som styr landet. 

Spanska sjukan härjar i Europa, inklusive Sverige och Värmland. Spänningarna mellan den 

nya regimen i Ryssland och de västallierade ökar stadigt. 

 

3.5.2 NWT under september 1918 

I nyhetsrapporteringen berättas hur tyskarna tryggs tillbaka och de allierade avancerar.  

Inget att anmärka på telegrammen utan mönstret från övriga perioder finns kvar. Även 

tidningens egen sammanfattning av krigsutvecklingen som finns i anslutning till telegrammen 

är inte ställningstagande. Som exempel på hur en sådan text kan se ut har jag slumpmässigt 

valt att citera sammanfattningen i NWT för 9/9 1918: 

Tyska reträtten saktar farten. 
De allierade erkänna ökat motstånd. 
Tyskarne fortfara att retirera och ha snart hunnit Hindenburg-linjen, vid vilken man väntar att de skola bjuda de 
allierade framstormande trupperna ett kraftigare motstånd. Får man sätta någon tro till ett meddelande från 
Rotterdam äro de emellertid beredda att fortsätta reträtten ännu en tid. Det heter däri, att tyskarne sedan någon 
tid dag och natt arbetat på att besätta Rhenlinjen(!) och ha påbörjat försvarsanläggningar längst den belgisk-tyska 
gränsen samt den sydliga delen av holländsk-tyska gränsen vid Maastricht. De anlägga längs hela denna linje 
både skyttegravar och andra försvarsverk och synas räkna med möjligheten av att nödgas draga sig tillbaka till 
tyska gränsen. 
Enligt den vidstående söndagsrapporten från Berlin ha tyskarne satt sig fast i sina nya ställningar. Ännu på 
fredagen och natten till lördagen var återtåget i full gång, varom berättas i franska lördagseftermiddagsrapporten: 
Från Somme till Oise ha de franska trupperna fortsatt förföljandet under hela natten, brytande lokalt motstånd 
och hack i häl följande fiendens arriärgarden. 
[…] 
Norr om Oise ha de franska trupperna ryckt in i Tergnier. Öster om denna stad stå de vid järnvägen och kanalen. 
Norr om Ailette är Basse Forè de Coucy i hela sin utsträckning i fransmännens besittning ävensom Barisis, vilket 
efter hård strid oaktat envist motstånd frånrycktes fienden. 
[…] 
Fältmarskalk Haig rapporterar på lördags middag fortfarande framsteg för sina trupper: 
[…] 
Norr om La Bassée-kanalen ha våra patruller vunnit terräng i de tyska ställningarna i trakten av Canteloux och 
Violaines. Längre norr ut utförde vi i går afton en lyckad, mindre operation mellan höjden 63 och Wulverghem, 
såsom resultat av vilket vi togo 50 fångar och framflyttade våra linjer en kort sträcka i riktning mot Messines. 
Den tyska rapporten på lördag m[id]dag vidkänner reträtten vid Somme och Oise och bekräftar utrymningen av 
Ham och Chauny. Söder om Ypres avslogos flera engelska anfall och amerikanska anfall på höjderna nordost om 
Fismes. 132 

 

En Nils Christiernsson har skrivit ett antal artiklar i tidningen. Han var huvudredaktör för 

Helsingborgs dagblad (moderat) 1911-1923. Utifrån de texter av honom som publiceras i 

NWT har han varit på besök vid fronten, på tysk sida. 133 
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Under rubriken Världsslaget med underrubriken Utvecklingen redogör han för utvecklingen 

på västfronten. Han är uttalad tyskvän och det speglar hela artikelns utformning. 

Han omnämner den tyska sista offensiven, Kaiserslacht(om än inte med detta namn givetvis), 

som skedde 1918 och hur de allierade nu trycker på. En sådan här kraftigt ställningstagande 

artikel har jag inte stött på tidigare i undersökningen, där författaren även erkänner sig som 

tyskvän. 

Ententevänner eller kanske rättare sagt tyskfiender inom min bekantskapskrets - och en tidningsman lär ju känna 
en hel del människor – gå omkring och mysa. ”Tror du fortfarande att dina tyskar skola klara sig ”, heter det med 
samma älskvärda uppriktighet, som om man skulle fråga anförvanten till en sjuk, om han verkligen inbillade sig, 
att livet skulle kunna räddas. Och en av mina bästa vänner var särskilt förnöjd häromdagen, då han påminde mig 
om, att jag i ett föredrag i våras om det då påbörjade världsslaget spått tyskarna en given framgång, då deras 
reserver vara överlägsna. 
[…] 
Jag kan till slut inte underlåta att säga mina bekanta bland ententevännerna en sak. Man jublar över segern. Nåja, 
att man gör det därute, det kan jag förstå, där man står inför trycket av de fruktansvärda händelserna, men att inte 
ententens vänner bland de neutrala har litet blick för proportioner, det förvånar mig. Visst är Frankrike glänsande 
tappert och Foch en skicklig general och säkert är att både engelsmän, belgare och amerikaner, portugiser och 
italienare, vita, svarta och röda slåss som karlar, men där står dock denna egentliga västfront mot det ensamma 
Tyskland, som strider på femte året utan en enda ny bundsförvant, den samlade styrkan praktiskt taget av hela 
Frankrikes härsmakt, Englands mobiliserade befolkning jämte hela det brittiska världsimperiets reserver från tre 
världsdelar. Förenta staternas miljontillskott, för att nu inte tala om belgiska, italienska och portugisiska 
divisioner. Redan Frankrike med treårig värnplikt närmar sig 2/3 av den tyska folkmängden. Att med denna kraft 
väga upp det ensamma Tyskland kan väl ända knappast vara så underbart, men underbart är det i sanning, att 
detta Tyskland kan hålla hela denna anstormande massa stången, att fortfarande kan kämpa lyckligt och för det 
mesta segerrikt mot en hel värld. 
Det har endast möjliggjorts genom den tyska ”militarismen”, genom den organisation, utbildning, beväpning och 
truppledning, som kännetecknar det tyska militära systemet, och då man nu ropa högt att den tyska militarismen 
är krossad, vill jag svära, att det i detta nu inte finnes en enda tysk, som inte förstår, att Tyskland utan sina 
militärers oförtrutna, målmedvetna arbete i fred som i krig för länge sedan skulle vara slaget till marken. 
Jag spår inte. Jag lämnar helt öppet frågan vad det är Tyskland och centralmakterna möjliget att militärt kunna 
vinna mot den värld, som står emot dem, men jag räknar det inte till spådom att säga, att de obesegrade skola 
kunna motstå den. 
Nils Christiernsson 134 

 

Det fanns den 3/9 också en artikel med huvudrubrik Världsslaget och underrubriken 

Överlöpare och deras insatser” av Christiernsson. Han skriver hur han vid Bapaume 1916 

fick sin första personliga bekantskap med en överlöpare. Det var en engelsman som tagit sig 

över till tyskarna och ger vissa uppgifter. Artikeln behandlar de olika formerna av överlöpare 

och deras verkan, karaktär osv.  

En Vilhelm Lundström har också skrivit reportage i NWT som publicerats under tidigare 

undersökningsperioder. Hans är dock förhållandevis neutrala och ger en mer allmän skildring 

än Christiernsson och Hedins publicerade artiklar i NWT. 

Lundström var redaktör för Göteborgs Aftonblad 1901-12-14- till1906-09-29 och utgivare av 

Svenska Folkbladet mellan 1905-08-26 och 1906-09-29. Det kan eventuellt röra sig om olika 
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personer i källan men jag tror inte det. Jag har inte kunnat finna godtagbara källor om 

personen Lundström men det har heller inte varit prioriterat. 135 

 

Den 3/9 under rubriken Småplock från en sommarresa i Tyskland behandlar han hur kvinnor 

tagit över männens arbeten, att ”de nattliga legionerna på Fredrichstrasse” minskat kraftigt då 

det funnits andra jobb att ta kopplat till kriget. Oron är dock vad som händer nu när kvinnorna 

vant sig vid sin inkomst men blir utan jobb då männen kommer tillbaka. De före detta 

”nattliga legionärerna” som de så fint kallas i artikeln skulle då återgå till sitt gamla yrke och 

dra med sig hederliga unga kvinnor som vant sig vid det liv som en jobbinkomst ger. Artikeln 

har kanske inget med min undersöknings syfte att göra men dess innehåll kan vara intressant 

att nämna i alla fall och ger en bild av Lundströms ”typ” av artiklar. 

 

I kategorin krigsberättelser är det endast tyska av tyskarna, så som det varit tidigare. De två 

för 1918 har rubriken Vågbrytarbatteri i strid och En hjälte i det tysta. Det förra behandlar hur 

en engelsk landstigning slås tillbaka av tyskar med en detaljerad beskrivning av striden. En 

hjälte i det tysta handlar om en soldat som är plikttrogen trotsar fiendens eld för att få fram 

mat till artilleribatterier. Han sägs vara ett exempel på den tyska andan och en hjälte i de tysta. 
136 

Den 11/9 finns en egenproducerad text under rubriken Värmland med titeln Modlöshetens 

land som behandlar läget i Tyskland: 

Modlöshetens land 
synes åtminstone för tillfället ha gripit det tyska folket i sina klor som en följd av de militära motgångarna, 
krigsårens svåra prövningar och den förlamande känslan av att kämpa mot en hel värld. De utanförstående kunna 
väl fatta kampens fruktansvärda tryck på sinnena, men något svårare ha de att förstå, att stämningsomslaget 
kommit så häftigt, och att ett folk, som under kriget gång på ett så enastående sätt gynnats av vapenlyckan, efter 
den första verkliga allvarliga motgången hemfallit af modlöshet och förvirring. 
Det finnes emellertid numera ingen möjlighet att betvivla, att Tyskland i dessa dagar hotas av en djupt skakande 
inre kris – i själva verket synes denna befinna sig under full utveckling. De yttre tecken, som härvidlag äro 
vägledande för främmande iakttagare, utgöras i främsta rummet av de snart sagt dagligen inlöpande telegrammen 
om uttalanden av politiker och militärer i ledande ställning, vari tyska folket enträget varnas för misströstan och 
manas till enighet och förtröstan. Rikskanslerns nyligen hållna tal och Hindenburgs manifest klargjorde i ett slag 
lägets allvar. […] 
Chefen för ställföretränande generalstaben har uttryckligen varnat för att låta en motgång för inbillningen taga 
det oåterkalleliga nederlagets form, och nu senast har en sachsisk minister låtit yttervärlden kasta en mycket 
upplysande blick bakom förlåten, då han i ett tal yttrat: 
I denna den svåraste tid för oss endast den beslutna vilja att hålla ut närmare freden. Jag kallar det krigets 
svåraste tid, icke emedan vi gått tillbaka i väster. Vi hysa förtroende till våra beprövade härförare och trupper, att 
de även framgent skola tillstå alla genombrottsförsök. Men svårt är vår tid därför att det gamla moder och den 
gamla beslutsamheten synes svikta. 
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Tydligare och oförbehållsammare än som skett i de sista här anförda raderna kan icke en person i officiell och 
ledande ställning uppenbara, att vad som nu sker bakom den tyska fronten icke inskränker sig till strategisk 
reträtt utan helt enkelt innebär, att tyska folket håller på att ryckas med i ett moraliskt flyktliknande återtåg. 
Inför dylika upplysningar känner man sig höjd att på andra sidan sympatiers och antipatiers gräns skänka en 
desto djupare beundran för den franska sinnesnärvaron och själsstyrkan, som icke sviktat eller i varje fall icke 
kollaberat, när motståndarens legioner brusat fram över fäderneslandet och frontlinjerna gång på gång 
genombrutits. I likhet med den här citerade saxiske ministern är man böjd att söka svaret på frågan, hur det är 
möjligt, att tyska folket börjar förlora modet, i det faktum, att fransmännen ha fienden i sitt eget land och se den 
hotande faran för ögonen, under det att tyska folket, genom sin här skyddat för krigets fasor, alltför lätt glömmer 
fasorna. 
 
Ett nytt bevis för förvirringen och osäkerheten hos det ledande Tyskland har lämnats genom de senaste dagarnas 
varandra motsägande uppgifter rörande förestående förändringar inom regeringen. Våra läsare ha sett, hurusom 
den officiösa tyska nyhetsförmedlaren Wolffs byrå på måndagen till utlandet vidarebefordrade ett från Wien 
utgånget tidningsmeddelande av innehåll att ”viktiga förändringar skola äga rum på ledande positioner i 
Tyskland som Österrike-Ungern”.  
[…] 
Enligt vad vi erfarit från politiskt välunderrättat håll, betecknas de i utlandet cirkulerande ryktena om ett 
förestående tillbakaträdande av en del av den tyska riksregeringens medlemmar såsom härstammar från 
ententehåll och uteslutande uppfunna i syfte att åstadkomma oro och tvedräkt i såväl Tyskland som med 
detsamma förbundna länder. Det försäkras därjämte att icke några symtom för ett sådant tillbakaträdande 
föreligga. 
Här konstateras alltså det barocka förhållandet, att en privat telegrambyrå i Berlin skickas fram för att slå ihjäl en 
genom den officiösa tyska nyhetscentralen utsänd uppgift rörande rikets högsta ledning, och att detta senare 
meddelandes ursprung angives vara ”ententehåll”! Om icke några särskilda biavsikter ligga under ett sådant 
tillvägagångssätt, må man väl säga, att det tyder på fullständigt rådlöshet. 
Och dock synes centralmakterna genom rask handling ha mycket att vinna genom användandet av vad den tyske 
utrikesministern von Hintze häromdagen kallade ”de andliga vapnen”. De allierade, eller såsom de numera älska 
kalla sig, associerade makterna ha tjusat sina vänner världen runt genom att draga upp konturerna till ett 
”nationernas förbund”, vilket vid närmare påseende synes vara beskaffat som en ”ring” eller ett bolag med syfte 
att ekonomiskt förtrycka och utplundra alla folk, som icke blött vid de associerade makternas sida i kriget. 
Otvivelaktigt skulle hela den neutrala och väl även en stor del av den krigförande världen med glädje se 
tillkomsten av ett nationernas förbund, där ingen bojkottades utan alla, stora och små, hade samma rätt till plats i 
solen och fri tillvaro. Centralmakterna borde icke försumma att gripa tillfället i flykten för att å sin svåra stund 
låta sina bästa krafter söka framlägga ett förslag till den civiliserade världens reorganisation, som på ett ideellt 
och rättvist sätt kompletterande och korrigerade det missfoster till folkens förbund, som hittills skymtat på andra 
sidan Atlanten och Kanalen. Det vore ett värdigt och måhända lyckosamt sätt att konkurrera med de 
motståndare, som förut haft så mycket förakt och så hårda domar till övers för de militära maktmedlen. 137 

 

Det kan synas en viss negativ ton till ententländerna, i vilket fall Storbritannien och USA.  

Sannolikt är det blockaden som lever kvar i minnet och dessa länders agerande men även 

NWT:s är tyskvänlig som blivit tydligare. Ententländerna anklagas också för att vara 

erövringslystna, se artikeln En trygg värld längre ner t ex. Sådan anklagelse har inte varit lika 

tydliga tidigare. Rent allmänt upplever jag att NWT har en konsekvent kritisk inställning till 

USA. USA är krigshetsare, t ex i NWT 27/9 kallas Wilson ”fredens mäktigaste motståndare” 

Nu är jag lite utanför min uppsats ramar och ska inte gå djupare in på Nya Wermlands-

Tidningens hållning till USA. Landet kommer dock, naturligtvis, mer i centrum 1918 än 

tidigare då det får sägas ha tagit över ledarrollen inom ententen. 
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Den 11/9 finns den en intressant artikel rörande Indien i NWT om Indiska Nationalkommittén 

i Stockholm som vill se ett självständigt Indien. Hur vida de var kopplade till tyskarna eller 

inte på något sätt vet jag inte. Ämnet i artikeln går kanske att koppla det som tagits upp 

tidigare. England dominerar andra länder med vapenmakt, däribland Sverige syftande på 

handelsblockaden. 

Den indiska frågan. 
Folkens bestämmanderätt – ur ett engelskt perspektiv. 
Indiska Nationalkomitén i Stockholm meddelar: 
Den, som känner till Reuters beprövade sanningskärlek, blir icke förvånad över att småningom detaljer utsippra 
rörande förloppet av krigskonferensen i Bombay, vilka innehålla ungefär motsatsen till den officiösa 
framställningen. Konferensen ifråga skildrades för fyra veckor sedan i hela den engelska pressen som en 
”överväldigande demonstration” för kriget. Senare kunde man i neutrala tidningar läsa, att förkämparna för 
Indiens autonomi efter ett stormigt uppträdande lämnat konferensen. Numer vet hela världen, utom Reuter, vilket 
kännbart nederlag resultatet av Bombay-mötet utgör för den brittiska regeringen. 
 
Trots Wilsons ”millioner” är England i starkt behov av en armé från sin indiska kronkoloni, och vicekonungen 
av Indien förständigades att uppbringa en ny här på en halv million man. Enligt en specialplan skulle Punjab-
området lämna 200 000 man, provinsen Behar 10,000 i månaden och provinsen Bengalen likaledes 10,000 i 
månaden. Först och främst opponerade sig de Förenade provinserna, som bebos av sikherna och andra krigiska 
stammar, absolut mot värvningen. Bombays guvernör lord Willington, fick i uppdrag, att hos de inhemska 
furstarna och hos nationalisterna söka skapa en gynnsammare stämning mot den nya, synbarligen mycket 
impopulära åderlåtningen – en uppgift, som han, att döma av allt vad man nu hör om konferensen, tycks ha utfört 
på ett sällsynt klumpigt sätt. Han angrep nämligen häftigt förkämparna för indisk självstyrelse och beskyllde 
dem för att på ett högst illojalt sätt bereda regeringen svårigheter. Slutligen begick han den häpnadsväckande 
oförsiktigheten att säga, att Bombay-mötets resultat för en obestämd framtid omöjliggjort autonomins införande. 
Home-rule-anhängarnas svar lät icke vänta på sig. Det betecknar i sanningen ett förkrossande nederlag för 
regeringen. Brahminen Tilak, som åtnjuter en oerhörd popularitet i sitt land och av många anhängare rent av 
anses som en karnation av gudomen, svarade lord Willington kort, att utan indiskt självstyrelse vore en armé till 
indiskt landsförvar något otänkbart. Denna tydliga hotelse uppfattades också så som sådan: Tilak fick en skarp 
reprimand av ordföranden. Då skedde det oerhörda: nationalisterna lämnade demonstrativt konferensen. De 
indiska patrioternas handske var kastad.. 
Förmodligen hade läget i Indien aldrig blivit så tillspetsat, om icke statssekreteraren för Indien, Montagu, i maj 
med häpnadsväckande öppenhjärtighet själv hållit liktalet över den indiska home-rule-frågan. Denna minister, 
som i december f. å. företog en resa i studiesyfte till Indien, förklarade efter sin återkomst till London, att han i 
Indien blivit avgjord motståndare till indisk självstyrelse. Folkets flertal kunde ju varken läsa eller skriva, och 
man kunde därför befara, att de infödda skulle bli ett lättfånget offer för skrupelfria demagoger. Det vore därför 
fullkomligt uteslutet, att självstyrelse skulle kunna införas i Indien. 
Det är klart att denna förklaring, efter alla de löften som England förut givit indierna, framkallat oändlig 
besvikelse och förbittring bland de indiska nationalisterna. En av landets mest framstående infödda domare, sir 
Surbramini Aiyyar, skrev i ”det trälbundna indiska folkets” namn ett flammande öppet brev till president Wilson, 
vari han besvor Englands allierade att ingripa till Indiens hjälpt, gentemot de ”ämbetsmän, tillhörande ett 
främmande folk, vilka påtvinga Indien sin vilja, kasta tusenden av landets bästa män i fängelse för att de giva 
uttryck år sina fosterländska känslor, vilka beröva landet dess rikedom och pålägga det förkrossande skatter.” 
Man har hittills icke hört av, att hr Wilson ens svarat på detta nödrop från ett underkuvat folk. Något sådant 
måste ju också vara ganska pinsamt för honom i hans nuvarande läge. 
Sedan dess befinner sig den politiska rörelsen i Indien i oavbruten tillväxt. Daily Telegraph kan icke underlåta att 
tala om ”öppet missnöje” hos befolkningen i Englands viktigaste koloni. Home-rule-anhängarna bojkotta 
insamlingen till krigslånet. Och i en redogörelse, utfärdad av Indiska komitén, heter det bl. a.: ”England står nu 
inför valet mellan autonomi åt Indien eller fullständigt militärt nederlag. Väljer England det förstnämnda, 
förlorar det Indien; men vill England icke bevilja någon autonomi, kommer det icke att våga utrusta en halv 
million indiska soldater för striden i Europa och själv sätta vapnen i händerna på dem.”138 
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Den 12/9 har NWT valt att publicera en artikel från den tyska nyhetsbyrån Wolff med titeln 

Varför England gick i krig. – Ej för Belgiens skull utan på grund av ett avtal med Frankrike. 

Rubriken säger vad den handlar om och en citering är därför inte nödvändigt. England gick i 

krig på grund av en militär överenskommelse med Frankrike, inte för att hjälpa Belgien.  

Den 13/9 har tidningen en egenproducerat artikel, Spärrningen av Nordsjön? - En engelsk 

blänkare. Man behandlar uppgifter om att Frankrike och England vill spärra Nordsjön. 

 

Redan tidigare ha i England och Frankrike röster höjts för total spärrning av Nordsjön, detta utan hänsyn till att 
neutrala och vänskapliga sinnade nationer därigenom i praktiken helt skulle avstängas från tillförsel västerifrån. 
Enligt telegram från Handelstidningens Londonkorrespondent är frågan nu åter aktuell, i det m Archibald Hurd, 
framstående engelsk marinskriftställare och redan under krigets tidigare skeden anlitad i propagandasyfte, tagit 
till orda för Nordsjöns definitiva spärrning genom utläggning av nya minbälten. 
Hurd framhåller, att det engelska amiralitetet i sin kamp mot u-båtarna uppnått betydande resultat, men ”man 
måste i hela mänsklighetens intresse bli fullständigt herre över denna fara”, och – heter det i redogörelsen för den 
engelske författarens framställning – ”då nu faktiskt taget alla nationer i världen utom centralmakterna äro 
intresserade av att den tyska sjöröveripolitiken avlägsnas, så föreslår Hurd, att åtgärder vidtagas för att helt och 
hållet avspärra Nordsjön med minor”. 
Argumenteringen fullföljes sålunda: 
Det är endast fyra små nationer, som står emellan de allierade och dylika åtgärder, vilka antagligen en gång för 
alla skulle göra slut på ubåtarnas sjöröveri. Under sådana förhållanden måste man taga under övervägande, 
huruvida icke ett världsintresse fordrar, att Nordsjön stänges och att man icke lämnar något utlopp, som icke 
fullständigt står under brittiska amiralitetets kontroll. Hurd föreslår, att experimentet göres, när de neutrala 
nationerna i norra Europa fått så stor tillförsel, att de räddats från svälten. Till slut förklarar Hurd, att om icke 
dylika åtgärder vidtagas, måste världen stå mer eller mindre maktlös, under det förstörande av världstonnaget 
fortfar. 
Den engelske författaren synes mena, att ”de neutrala nationerna i norra Europa” skulle få tillfälle att hämta hem 
de varor, vilka ingå som kompensation i de nu gällande tonnageavtalen, innan ententemakterna skrida till 
realiserande av Hurds blockadprojekt. Frånsett nu, den oerhörda nya folkrättskränkning, som Nordsjöns 
stängning skulle innebära, vem vågar påstå, att de norra neutrala räddats från svält, när de nu avtalade 
varukvantiteterna kommit respektive land tillhanda? Kriget kan ju räcka ytterliggare i åratal, och den tid kunde 
snart komma, då Nordsjöblockaden drabbade de neutrala t. o. m. hårdare än Tyskland, som har att räkna med 
livsmedeltillförsel och råvaruimport från både Rumänien och stora delar av Ryssland. De folk, som den här 
citerade förespråkaren för västeuropeisk frihet betecknar som ”endast fyra små nationer”, skulle, om Hurds 
förslag vinner officiellt gillande, helt offra sig för de stormakter, vilka numer utan att blinka dagligen och 
stundligen propagera sina militära och ekonomiska syften under ”världsintressets” vackra skylt. Inför dylika 
utsikter förefaller den sannolikare än förut att de utvalda offren för ”hela mänsklighetens intresse” äntligen skola 
låta sina sympatier och antipatier fara och tänka på sin egen välfärd. 
Nu är det möjligt, att mr Hunds projekt är ett uttryck för åsikterna bland Englands ”skarpmakare”, 
ytterlighetsmännen, men det är ingalunda uteslutet, att han sänts fram med en försöksballong, i syfte att de 
närmast intresserade neutrala ländernas opinioner rörande hans förslag måtte bli kända. Och i det avseendet 
borde ingen tvekan kunna uppstå, oavsett vilka meningar inom de neutrala hysas beträffande u-båtarnas framfart. 
* 
Sedan ovanstående skrivits, ingick på torsdagen ett Londontelegram, förmälande, att England på grund av ökade 
krav på tonnage måst minska tillförseln av fruset kött och minska ransonerna. Det ökade tonnagebehovet 
uppgives ha militära orsaker, främst transporten av amerikanska trupper. 
Ett dylikt meddelade bör ju ge åtskilligt att tänka på för de neutrala, som avstått tonnage till ententen. Det visar 
nämligen i första hand, att denna maktgrupp trots alla skeppsbyggnadsrekord lider brist på fartyg, och det ligger i 
öppen dag, att denna brist icke inom närmare tid skall kunna utfyllas, då de amerikanska trupptransporterna 
undan för undan ökas, och då underhållet av Förenta staternas trupper i Europa kräver ett för varje månad 
betydligt ökat tonnage. 
[…] 
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Under sådana omständigheter borde ententemakterna dock taga något större hänsyn till de neutrala makter, som 
äro i stånd att hyra ut tonnage, än mr Hurds blockadförslag innebär. Eller är det kanske meningen att för egen 
räkning behålla och utnyttja det hyrda neutrala tonnaget, sedan Nordsjön avstängts med nya minfält? 139 

   

Den 21/9 finns under Värmland en artikel med namnet En trygg värld där ententländerna 

anklagas för att vara erövringslystna.   

Den österrikisk-ungerska fredsnoten har haft en mycket märklig och kraftig verkan, i det den fullt tydligt avslöjat 
den erövringslystnad, som hittills på ententesidan sökt dölja sig bakom allehanda vackra talesätt, och som även 
duperat många människor bland de neutrala folken. 
President Wilson står själv kvar på sin höga piedestal och låtsar sig för sitt stora guldlands räkning ej ga några 
världsliga intressen att bevaka i det krig, där han sänder fram sina legioner, men andra stämmor i hans 
omgivning tala ett mera öppet och lättfattligt språk. 
Ett telegram från Washington berättar sålunda, att det republikanska partiets ledare i senaten Lodge givit 
presidenten sitt obetingade stöd i ett anförande, vari nämnde senator bl. a. yttrade: ”Vi ämna lägga landet i bojor 
(Tyskland) i materiella bojor”. Enligt samma auktoritet skulle en fredsdiskussion, innan fullständig seger vunnits 
på t y s k  m a r k, vara detsamma som att erkänna kriget förlorat, och den ädle senatorn avslutade sitt tal med 
den patetiska förklaringen: ”Vi ämna skapa en trygg värld för alla fria, laglydiga människor, så att de kunna leva 
i fred och ej ständigt utsättas för hot och oro”. Inför ett dylikt vittnesbörd av en tvättäkta amerikansk imperialist 
och hänsynslös dollarman har själva Dag. Nyh:s utrikespolitiske kommentator, den ententens sak så hängivne d:r 
J. Wickman känt en oemotståndligt behov att reagera mot hyckleriet, och han gör det genom att karaktärisera 
senator Logde som ”denne framskjutne representant för en politisk korporation, vilken av alla vederhäftiga 
författare betecknas som den mest korrumperade församlingen något land kan uppvisa”. För övrigt illustrerar ju 
den mäktige amerikanske politikern själv, hur han beskaffat ”den trygga värld” skulle se ut, som han vill 
organisera med tillhjälp av Förenta staternas alla militära resurser, då han som nyss nämnt samtidigt förklarad 
avsikten vara att lägga Tyskland i ”materiella bojor”. Det behövs ingen fantasi för att föreställa sig den framtida 
utvecklingen i Europa, om senator Lodges frihets- och tryggetsprogram realiserades – man kan nämligen vara 
övertygad om att det tyska folkets miljoner ögonblickligen skulle träffa förberedelser för sitt befriande ur den 
angloamerikanska världshegemoniens materiella bojor. Och därmed hade man återigen fix och färdigt en 
förträfflig krigsstämning i det tusenåriga riket, som enligt ententens trollkarlar och propagandakrafter skulle få 
sin särskilda tjusning genom en fullbordad pacificering av vår gamla planet. 
Samma förkänsla av det o t r y g g h e t s t i l l s t å n d, som skulle skapas genom ententens lyckligt realiserade 
fredsprogram, uppstår vid läsningen av mr Balfours i de mest naturliga och självklara tonfall givna förklaring, att 
Tysklands kolonier ej kunna återlämnas. Den engelske statsmannen förefaller smått förvånad över blotta tanken, 
att Tyskland genom att äga kolonier på främmande kuster skulle beredas tillfälle att upprätta militära baser från 
vilka Englands förbindelser med dess erövrade kolonier skulle kunna störas, - England, som från sin 
brohuvudställning på världshavens alla kuster angripit och underkuvat det ena folket efter det andra, senast 
boerrepublikerna! Även ett uttalande som Balfours låta oss skönja ett perspektiv, som skänker allt utom 
förvissningen om en trygg och fridfull värld efter Tysklands möjligen förestående tillfälliga nederlag, ty tyska 
folket måste antagas komma att för den, som eventuellt berövade det dess kolonier, känna ungefär som Englands 
folk skulle göra för den, som lyckades med våld tillägna sig Indien. 
Och i detta fall behöva vi icke röra oss med gissningar, ty t. o. m. den tyska  socialdemokratiens huvudorgan ger 
oss svart på vitt svar på frågan om känslorna hos de djupa tyska leden inför Baliours anspråk på kolonierna och 
Elass-Lothringen 
[…] 
Den österrikisk-ungerska fredsnoten utlöste sålunda icke, som dess upphovsman möjligen hoppats, en stämning 
av försoning i det motsatta lägret, utan svaret blev en kör av vilda krigstjut. Erövringslystnaden glimmar i 
ögonen på de statsmän, som på ententens sida besvarat Wien-budskapet, och fredsnoten har sålunda fyllt en icke 
oväsentlig uppgift, då den […] avslöjat de verkliga tankesätten hos dem, som hittills icke utan framgång gjort 
anspråk på att föra civilisationens, kulturens, frihetens och rättens talan. Det blir allt mer tydligt att i n g e n 
segerfred skänker den nödställda mänskligheten den minsta utsikt till en trygg värd och räddning från den 
förflutnas gräsligheter. 140 
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Kritiken som NWT lyfter fram här är att genom sitt agerande säkrar ententen inte alls freden 

utan föder istället en revanschlystnad från Tyskland. Det skulle vara intressant att veta hur 

NWT förhållit sig om det varit Tyskland som ställde sådan här villkor. Samtidigt har ju NWT 

rätt i sina varningar, mellankrigstiden blev bara en lång vapenvila innan kriget fortsatte. 

Tyskland ville ha revansch.  

 

4 Sammanfattning 

Syftet med mitt arbete var att undersöka NWT:s hållning till de tre huvudmakterna under 

kriget och om denna hållning ändrades under perioden genom kvantitativ/kvalitativ studie av 

materialet. Inkluderats har även en titt på media under kriget och Sveriges agerande under 

perioden samt en tillfredsställande överblick gällande befintlig forskning om media och kriget 

och även en redogörelse för Sverige under perioden. Dessvärre är det ju ganska tunt med 

forskning om NWT under krigsperioden, något som min uppsats i alla fall bidragit lite till att 

ändra på. Under de perioder jag undersökt rörande NWT:s hållning utåt till de tre intar 

tidningen i sina politiska uttalanden generellt en neutral ställning. Tidningen säger sig dock 

vara tyskvän, vilket passar in på Franzén teori om att högertidningar var mer tyskvänliga, men 

samtidigt betonar NWT vikten av neutralitet hos pressen. Under perioderna är 1914-1917 är 

NWT försvarare av neutralitetspolitiken som högerregeringarna praktiserar och stödjer dessa i 

den politik de för. Man attackerar även tidningar som man anser inte intar en neutral ställning 

och/eller går emot regeringens utrikespolitik och därigenom inte verkar för Sveriges bästa.  

1918 skiljer sig från tidigare perioder då ställningstagandet för Tyskland blir mer tydligt och 

öppet. Men det står i september 1918 klart att kriget är förlorat för Tyskland.  

NWT attackerar ententländer och anklagar dem för att förlänga kriget, driva en imperialistisk 

politik och liknande. Detta har skett under tidigare perioder också men då har man varit mer 

subtil, inte lika tydlig som nu, och det går även att kopplat den kritiken till handelskonflikten, 

en kritik som inte saknar saklig grund, handelsblockaden drabbade ju Sverige hårt. 

 

Annars är det rapporteringen av de tyska förbrytelserna i Belgien under krigets första period 

som tydligast visar på ett ställningstagande där man anklagar de allierade och annan press för 

att komma med osanningar om vad tyskarna ska ha gjort i Belgien. Man tar allt som tyskarna 

säger om ämnet som sanningar och allt de allierade säger som antitysk propaganda. 

Visserligen spelade de allierade sitt propagandakort ganska rejält när det gällde 

Belgienhändelserna men det går inte att blunda för att NWT tog klar ställning i frågan och 
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avfärdar allt som motsäger den tyska bilden av det hela som osanning. Även om NWT nu 

skulle ha varit naiv/godtrogen gällande tyskarna eller inte är dock oväsentligt. De tog i vilket 

fall klar ställning, motiv omotiverat då resultatet blir det samma i alla fall. 

 

Utifrån ett kvantitativt perspektiv sett till externa nyhetsmaterialet och liknande, det vill säga 

det icke egenproducerade materialet, är det generellt jämt fördelat i antal telegram från 

respektive sida. De telegram som pratar om övergrepp etc. gäller östfronten och generellt får 

telegrammen under kriget anses vara utvalda för att ge information från båda sidor. Källa 

anges för det mesta och båda sidors versioner om större händelser brukar tas med. Rena och 

klara propagandatelegram är inte alltför förekommande, de som finns är tyska och rör återigen 

i praktiken endast östfronten.  

Den egna nyhetssammanfattningen i anknytning till telegrammen återger vad som händer i 

kriget utan att det syns några direkta värderingar inblandat. Man återger vad de inkommande 

telegrammen säger i praktiken, en objektiv sammanfattning. Reportage från fronten, 

berättelser från kriget och liknande kommer nästa uteslutande från Tyskland. Från östfronten 

nämns övergrepp och det pratas om de barbariska ryssarna. Ingen sådan nämns kopplat till de 

tre övrigas stridande. 

 

5. Diskussion 

Baserat på min teori gick jag delvis in i undersökningen med uppfattningen att NWT kanske 

var tyskvänlig, eller i alla fall lutad åt det hållet. Nya Wermlands-Tidningen var förvisso en 

landsortstidning med små resurser men jag blev glatt överraskad att den höll så hög kvalité. 

Att den var så pass ”aktiv” politiskt gjorde även att min undersökning blev mer givande då det 

fanns mer än endast nyhetsartiklar att arbete utefter. För att återgå till teorin så visade sig 

denna uppfattning vara korrekt då tidningen säger ha sina sympatier hos det tyska folket. 

NWT stödjer dock konsekvent regeringen Hammarskjölds politik och poängterar vikten av 

neutralitet under hela undersökningsperioden. Sista undersökningsperioden är det inte längre 

en högerregering utan en liberal-socialdemokratisk regering vid makten (det blev 

regeringsskifte genom valet september 1917 men det trädde inte i kraft förrän oktober) och då 

tycker jag mig se att tidningen är mer aggressiv mot ententen, vilket säkerligen lika mycket, 

eller mer, beror på att freden närmar sig och att Tyskland kommer förlora.  

Ententen anklagas för att vara imperialister och krigsförlängare med sitt prat om att krossa 

Tyskland militärt och att ta hennes kolonier och för att ententländerna kör över de små 
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staterna i Skandinavien. Sista undersökningsperioden får sägas delvis avvika från tidigare 

perioder då man är mer rakt på. Sannolikt har en del av den kritik som funnit tidigare hålls 

inne och även ”dolts” i blockadkritiken.  

   

NWT attackerar ententens huvudmakter Frankrike och Storbritannien kopplat till två frågor 

under kriget: blockaden som drabbade Sverige samt ententens propaganda om Tyskland och 

delvis propagandaapparaten i sig. Första punkten anser jag det många gånger vara relevant 

kritik sett utifrån att NWT sa sig stöda sin regerings politik medan det gällande punkt två är 

det tidningens sympatier som kommer in. Men NWT går väldigt sällan över gränsen och deras 

angrepp får väl generellt sägas vara sakliga och korrekta. Man attackerar ju t ex Karlstads-

Tidningen för att inte agera professionell och hålla sig neutral ibland. I dessa attacker är det 

förvisso viss doft av svavel men gällande kritiken mot Storbritannien och Frankrike är den 

oftast ganska saklig och det blir inga extrema angrepp. Visserligen får ju även Branting ta en 

del av kritiken för sin ententvänlighet och kanske avlastar eller styr om kritik mot ententen till 

honom.   

Nyhetsförmedlingen i sig får väl inte sägas spegla tidningens sympatier utan man redovisar 

nyheter från båda sidor i form av telegram på ett neutralt sätt. Med detta tänker jag på 

krigstelegramsredogörelsen först och främst men även nyhetsförmedlandet i kriget i sin helhet 

inklusive urval av foton och illustrationer. 

Hade det inte varit för egenproducerade materialet, ledare och liknade framstår tidningen som 

ganska neutral. Men även i sin helhet så ger faktiskt tidningen ett någorlunda neutralt intryck 

på det stora hela. Tidningens hållning till de tre; Frankrike, Storbritannien och Tyskland, 

gestaltar sig som jag nämnt grovt dragen i propagandakritiken och kopplat till handels- och 

blockadfrågan. Hur NWT hanterar ”Belgienfrågan” är, som jag nämnt, det bästa exemplet 

under undersökningsperioden som visar på ett ställningstagande då den i handelsfrågan om 

man hårdrar det en bit kan se kritiken där som berättigad, speciellt om man, som NWT, säger 

sig stöda dåvarande regeringen till fullo. I Belgienfrågan går det inte att blunda eller förklara 

med annat, ställningstagandet för Tyskland är så tydligt. 

Tittar man på sänkningar på havet av svenska fartyg och kränkningar av svenskt territorium så 

behandlas respektive sida lika, menat att inte attackerar någon sida för dessa saker mer än den 

andra och det känns som man ser det som sådant som dessvärre händer i krig. 

När det gäller rapporter från fronten och resereportage är det i stort sett endast från personer 

som rest i Tyskland på något sätt. Det finns ett resereportage från England i perioden för 1914 

men annars är det endast rapporter från Tyskland. Det finns givetvis flera förklaringar till det, 
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man var helt enkelt tyskvänlig, Tysklands närhet rent geografiskt inkluderat i förhållande till 

England eller Frankrike. En resa till Tyskland var lättare att genomföra än till Frankrike eller 

Storbritannien. En del av det publicerade om livet i Tyskland är även brev som skickats och 

sedan återgivits av NWT. Gällande rapporter från fronten så var det även så att Tyskland var 

mer villig att släppa fram utländska reportrar än vad ententen var, i alla fall i början av kriget 

vilket jag tog upp i avsnittet som behandlade media under kriget. 

Det i stort sett endast tyska beskrivningar av strider etc. som förekommer, i alla fall under de 

första perioderna jag undersökt. De flesta rör östfronten. Där tror jag att de handlar mycket 

om val då ententen säkerligen släppte spännande berättelser de med, men jag kan inte lägga 

fram något konkret stöd för denna teori utan det får stanna vid en rimlig teori. 

Det är Tyskland och Storbritannien som omnämns mest i tidningen under perioderna sett till 

andra artiklar än telegram och liknande som synes. Frankrike behandlas inte lika mycket i 

ledare och liknande politiska artiklar som de båda andra. Det får väl sägas vara logisk då det 

är England som fysiskt bedriver blockaden främst och det är engelsk press som är 

aggressivast gällande propaganda.  
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