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Förord
Partitidningar och presscensur, krigsrapportering och kåseriproduktion, familjeunderhållning och fake news. Mediehistorisk årsbok innehåller också den här gången läsning i vad man
utan att göra sig skyldig till någon överdrift kan kalla blandade
ämnen.
Christian Catomeris skildrar i den inledande texten Ingrid
Segerstedt Wibergs uppbrott från kretsen kring Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning och hennes något oväntade karriär
på konkurrentbladet Göteborgs-Posten.
I nästa bidrag, delvis byggt på grundforskning i tidningslägg och korrespondens, pekar Tomas Odén och Lennart
Weibull på den avgörande roll som rösträttsfrågan i början av
förra århundradet spelade för framväxten av en samlad svensk
högerpress.
Eric Björklund erinrar sedan om den nitiska veckotidning
som Frivilligkåren för att sprida budskapet att Finlands sak var
vår under några månader 1940 gav ut. Thomas Ek berättar om
Olle Hammarlunds publicistiska triumfer i textilbranschen och
Lars Dimming om gyllene tider i Västra Journalistföreningen.
Birgitta Ney porträtterar det mångsidiga pennskaftet Eira
Hellberg, Bertil Falk ser tillbaka på sin sejour som scriptwriter
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på TV3 i London och Jan Thorsson fördjupar sig i Edwin Ahlqvists och sin egen ungdoms stjärnspäckade Rekord-Magasin.
Under rubriken Försiktighet, protest eller anpassning? ställer Ester Pollack frågan varför den svenska pressen med några
anmärkningsvärda undantag var så förtegen om massutrotningen i Hitlertysklands koncentrationsläger – och anar svaret
i en kombination av regeringens förbud mot ”grymhetspropaganda” och en normalisering av ”att inte veta”.
Elin Gardeström konstaterar med stöd i en studie av fyra
svenska dagstidningar att objektivitet på journalistikens
område är ett ideal med förutsättningar för att bli omdiskuterat, och Eva Åsén Ekstrand framför slutligen en hyllning till
Smålänningens hundraårsjubilerande förlag och det färgstarka
flaggskeppet där – Smålänningens Jul.
Anders Franck, årsboksredaktör

8 Förord

Christian Catomeris

Från fadershuset
till fiendelägret
Ingrid Segerstedt Wiberg ansåg sig i början av sin
nästan sjuttio år långa karriär i pressen tillhöra kretsen
kring sin berömde fars Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning. Men efter hans död kände hon sig
”utkastad” från den – och besviken på GHT:s nya
ledning. Det är, menar Christian Catomeris, mot den
bakgrunden man kan betrakta det som på sina håll
uppfattades som hennes avfall: att hon lät sig värvas
av pappans främste konkurrent, Harry Hjörne på
Göteborgs-Posten.

Vid slutet av trettiotalet och under andra världskriget rasar
en bitter kamp mellan Göteborgs två stora liberala tidningar,
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning och Göteborgs-Posten. Striden handlar om upplagor och marknadsandelar men också om
hållningen till nazismen och till regeringens politik gentemot
Tyskland. Den personifieras av två Göteborgsprofiler, den
vasse antinazisten Torgny Segerstedt, huvudredaktör på GHT,
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och uppstickaren Harry Hjörne, chefredaktör på GP. Utanför
tidningen tar göteborgarna ställning för eller emot Segerstedt
och, i viss mån, för eller emot Harry Hjörne.
Segerstedts dotter Ingrid befinner sig vid denna tid i början
av sin journalistiska yrkesbana som kommer att vara i närmare
70 år. Under faderns livstid står hon helt och fullt på hans sida.
Men i samband med hans död dras hon in i en arvstvist som
kommer att leda henne till en karriär hos konkurrenten GP där
hon kommer att bli en av tidningens mest framträdande profiler. Det här är historien om hur det gick till.

Sorgsen protest
Den 18 juli 2000 har kvällstidningen GT:s kultursida en
kolumn med rubriken ”Varför är inte jag med?”. Frågan ställs
inte av ett besviket barn som inte fått vara med i leken utan av
en åttionioårig kvinna och publicist, Ingrid Segerstedt Wiberg.
Hon beskriver sin artikel som en ”sorgsen protest” mot att hon
blivit förbigången i en historik över svenska kvinnliga journalister och adresserar sin fråga till de två författarna, Kristina
Lundgren och Birgitta Ney, verksamma vid JMK respektive
Centrum för kvinnoforskning i Stockholm apropå deras bok
Tidningskvinnor 1690–1960.
Det är inte utan att man förstår Ingrid Segerstedt Wibergs
fråga. ISW var Sveriges första kvinnliga ledarskribent och hade
inlett sin journalistiska bana 60 år tidigare. Därefter publicerade hon hundratals artiklar av de mest skilda slag: allmänjournalistik, artiklar på familjesidan och på barnsidor, utrikes
reportage och framförallt en mängd opinionsartiklar som
gjorde henne till en celebritet i Sverige. Sent i livet hedrades
hon med priser1 och kända svenskar framhöll henne som en
Till exempel hedersdoktor vid Göteborgs universitet (1981) och heders
ledamot av Pennskaftet, en förening för kvinnliga journalister och fotografer
i Västsverige (1989).

1
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förebild. Till dessa hörde även journalister, till exempel Jan
Guillou.2
När författarna till det presshistoriska verket ska försvara
sig hävdar de att de velat skriva en bok som rör ”reporterns
vardagliga redaktionella arbete som utförs tämligen strängt
avgränsat från det opinionsbildande materialet på ledar- och
debattsidor” och förklarar att de satt en bortre gräns för sin
historik vid 1960.3
För den som bekantat sig med ISW:s journalistiska gärning kan svaret på hennes fråga knappast betraktas som tillfredsställande. Och kanske förstår man också hennes ”sorg”
över att ha blivit förbigången i ett verk ägnat åt just kvinnliga
journalister. Hon själv tillbringar ett långt arbetsamt yrkesliv,
inte sällan i motvind, i mansdominerade miljöer (på tidningar
eller i riksdagen). Är det någon som under sitt journalistiska
liv lyft fram kvinnor, som redaktionsmedarbetare eller som
skribent, till exempel genom vassa ifrågasättande artiklar av
det ojämlika samhället eller genom en stor mängd porträtt av
och runor över mer eller mindre kända kvinnor, så är det Ingrid Segerstedt Wiberg. Under decennierna före publiceringen
av den omstridda historiken över de kvinnliga journalisterna
har ISW blivit känd som en stridbar opinionsbildare i frågor
som rör fred, flyktingar och rasism. Men sett över tid är frågan
om kvinnors rättigheter och ställning i samhället, i Sverige och
annorstädes, den fråga som hon ägnat flest texter åt.4

Femton sidor om Män, Aftonbladet 26/1 1986.
Ni missar den viktiga poängen, Göteborgs-Tidningen, 10 /8 2000.
4
Genomgång – på Kungliga Biblioteket – av artiklar av och om Ingrid Segerstedt Wiberg 1944–2018.
2
3
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En kärnfull påminnelse om drivkraften bakom Ingrid Segerstedt Wibergs
publicistiska och politiska engagemang var namnet på den minnesutställning
som 2011, då hon skulle ha fyllt 100 år, visades på Göteborgs universitets
bibliotek – Ett bråkigt samvete. Collage: Håkan Granath. Bilden överst till
höger är tagen av Konny Domnauer. Övriga fotografer okända.
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Det dubbla arvet
Ingrid Segerstedt Wiberg föddes 1911. Det fanns ett skrivararv
i hennes familj, på den manliga sidan. Och ett ”läsararv”, skulle
man vilja tillägga, på den kvinnliga.
Hennes farfar Albrekt Segerstedt var lärare i Karlstad och
skaffade sig extrainkomster genom att publicera diverse alster i
olika Värmlandstidningar. Han redigerade även en pedagogisk
tidskrift, sammanställde svenska sagor och folksägner och gav
ut en barntidning med egna illustrationer.
Under ISW:s barn- och ungdom utvecklas hennes far från
religionsforskare till en av landets mest ryktbara publicister,
detta i egenskap av huvudredaktör för liberala GHT dit han
rekryteras när dottern Ingrid är sex år gammal. Under trettio
talet och under andra världskriget kommer faderns vassa,
välskrivna texter med antinazistisk udd att locka läsare långt
utanför den västsvenska stadens gränser.
ISW:s mor Augusta (född Synnestvedt), Puste kallad, var
litteraturintresserad. Hon var född i Norge där hon utbildat
sig till och varit verksam som lärarinna. Enligt hennes dotter är
det Puste som till en början blir faderns ”vägledare i den skönlitterära världen” och väcker hans intresse för den moderna litteraturen: Ibsen, till exempel.5
Ingrid beskriver sig själv som ett osäkert och slutet barn,
med en begåvad storebror (blivande rektor för Uppsala universitet och ledamot av Svenska Akademien) som får sitta med de
vuxna när fadern ordnar mottagningar medan hon och lilla
systern Eva får komma in och niga för att hälsa på de namnkunniga gästerna.6
Ingrid Segerstedt föds i en tid då kvinnor inte är medborgare i verklig bemärkelse. Bland annat saknar de rösträtt och
lyder under fäders och makars förmyndarskap. Männen härs5
6

Segerstedt Wiberg 1955, sid. 24–25.
Ledarskribenten som gick i strejk, Dagens Nyheter 28/1 1973.
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kar på landets arbetsplatser, till exempel på tidningsredaktionerna. Hon växer upp i ett hem där man läser tidningar och
diskuterar samhällsfrågor. Ingrid beundrar sin far och tycker
om att skriva. Hon får veta att det inte kommer i fråga att han
ska bidra till att publicera henne. Varför?
En förklaring är möjligen faderns könsstereotypa idé om
hennes framtidsutsikter, som hon vittnat om.
– Ibland fick han för sig att jag skulle stoppas in på något biblio
tek, eller någonstans där det var skyddat. Han visste att jag var
väldigt osäker och var rädd för att jag skulle få obehag.7

Framförallt beskriver hon det som att ”Segerstedts ungar” inte
”skulle gynnas”. På grund av sin blyghet och att hon därtill
var dotter till en i Göteborg mycket omstridd tidningsman
kunde hon inte förvänta sig att dörrarna skulle kunna öppnas
för henne på annat håll.8

Ett rött skynke
Det finns ytterligare en version av vad som skulle kunna ha
fått Torgny Segerstedt att vägra öppna tidningens spalter för
dottern. Folkpartisten Bertil von Friesen, son till publicisten,
pacifisten och Segerstedtbeundraren Mia Leche Löfgren, skriver i sina memoarer apropå Ingrid Segerstedt:
”Hennes beundran för Torgny Segerstedt var gränslös och
torde knappast ha motsvarats av dennes uppskattning av
henne.”9

Förre chefredaktören på GT och GP Pär-Arne Jigenius berättar
att han möter en liknande bild när han börjar som journalist
7
8
9

Hon fortsätter, Göteborgs-Tidningen 18/6 1999.
Segerstedt Wiberg 1983, sid. 20.
Ibid., sid. 189.
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på GHT på 60-talet. Jigenius får höra att Segerstedt hade ”en
sval inställning till dottern” och att han inte hade några ”höga
tankar om hennes journalistiska talang.”10
När de här anekdoterna berättas för den unge Jigenius är
Ingrid Segerstedt ledarskribent på GP. Hon är fredsvän, aktiv
i Vietnamrörelsen och ses allmänt som ett rött skynke av de
mer konservativt lagda konkurrenterna på GHT. Kanske måste
detta tas i beaktande då man bedömer dessa uttalanden.
Ingrid Segerstedt Wiberg själv tillbakavisar bilden. Hennes
uppfattning är att hennes och faderns relation utvecklats med
tiden, att de kommit allt närmare varandra ju mer åren gått.
Hon berättar att hon brukade vänta i tamburen på hans hemkomst från jobbet för att diskutera dagens tidning.11 Hon säger
också att hon bistod med research om diverse ämnen och gav
input rörande den fråga hon hade en god insyn i: krigsflyktingarnas situation. För sin vän journalisten Anette Carlsson,
tillsammans med vilken hon givit ut två antologier med sin
journalistik, berättar hon att fadern mot slutet förespeglade
henne att hon skulle kunna ta över efter honom.12
ISW kommer förvisso att få några artiklar publicerade
under faderns livstid, både i dennes tidning och i andra publikationer såsom Göteborgs-Tidningen som då tillhör GHTkoncernen och i studenttidningen Gaudeamus. Hennes första
alster i pappans tidning publiceras under pseudonym. Det rör
sig om en impressionistisk iakttagelse av nazismens närvaro i
den kungliga huvudstaden där hon studerar. Hon är då 22 år
gammal och använder sig av den lite självnedvärderande signaturen Dabb. I övriga artiklar skriver hon om växter, ett stort
eget intresse (hon funderar ett tag på att bli trädgårdsarkitekt)
och om hundar (ett annat starkt intresse som hon delar med

10
11
12

Mejl till Martin Fritz och Christian Catomeris 1/9 2020.
Vi 1992:18, sid. 24–28.
En stark röst, Göteborgs-Posten 23/5 2010.
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fadern) under samma pseudonym eller under pseudonymer
som GT-aren och Skr. Hon får även recensera några böcker. Då
under förkortningen ISW.13

”Ibland fick han för sig att jag skulle
stoppas in på något bibliotek eller
någonstans där det var skyddat”,
skriver Ingrid Segerstedt Wiberg
i den bok hon 1955 publicerade om
sin far.

Ingrid Segerstedt tycker om att skriva, men på trettiotalet
råder arbetslöshet i Sverige och det förväntas inte av en kvinna
att hon ska ge sig ut på arbetsmarknaden. Efter moderns död
1934 gifter hon sig med ingenjören Anders Wiberg, uppfostrar
två barn och gör det som så många kvinnor från välsituerade
miljöer gjort förut i det liberala Göteborg: sysslar med väl
görenhet. I hennes fall genom att hjälpa flyktingar.
Tre dagar före faderns död får hon fast tjänst som flyktingkurator i Göteborgs stad.14
Sympatiska ligister, Göteborgs-Tidningen 22/10 1949 (Ingrid Segerstedt
Wibergs arkiv).
14
Kurator för landsflyktiga, Arbetartidningen 28/3 1945.
13
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När hennes far dör i slutet av mars 1945 är de allierades
trupper på väg in i Tyskland. Fadern som mött både hot och
hat för sin ihållande kritik av nazismen och av den svenska
samlingsregeringens hållning till den, hyllas nu stort både i
Sverige och i utlandet. De tre barnen Segerstedt ärver faderns
aktier i GHT, 2 700 stycken närmare bestämt, värderade till
405 000 kronor15 som sammantaget motsvarar ca en fjärdedel
av tidningens aktiekapital.16

Spända relationer
Ägarna till GHT tillhör en liten krets. Bland huvudägarna
finns medlemmar av familjen Mannheimer, son och brorson
till Göteborgs starke man, politikern och fullmäktigeord
föranden Otto Mannheimer. Det var han som en gång värvade
Torgny Segerstedt till tidningen. Styrelseordföranden Hans
Forssman som tillsammans med systern Liesen Sievers äger
närmare hälften av aktierna i tidningen har ärvt dem av sin far,
Torgny Segerstedts trogne bundsförvant Axel Forssman (död
1942), vars hustru Maja (död 1942) Torgny Segerstedt haft en
mer eller mindre öppen relation med alltsedan ankomsten till
Göteborg 1917.
Sonen Hans är skolkamrat med Torgny Segerstedts barn.
Och när GHT-koncernen anställer Gunnar Fagrell som chef
redaktör för koncernens förmiddagstidning Göteborgs-Tidningen
1946 är det återigen fråga om en bekant från gymnasietiden.17
Vid det extra styrelsemöte som hålls efter Segerstedts död i
maj 1945 är det dottern Ingrid, boende i Göteborg, som med
hjälp av fullmakter från syskonen representerar familjen Segerhttp//historicalstatistics.org/jamforelsepris.htm.
Göteborgs landsarkiv. Bouppteckning. GU H 159. Protokoll fört vid extra
bolagsstämma med delägarna i Göteborgs Handelstidnings aktiebolag i
Göteborg den 17 maj 1945.
17
Fagrell, sid. 14.
15

16
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stedt. Förmodligen är det sista gången syskonen talar med en
och samma röst. Det visar sig snart att styrelsen vill att Ingrids
bror Torgny tar plats i den.18 Av brev mellan syskonen I-e (Ingrid
Segerstedt Wiberg) och Tojje (Torgny Torgnysson Segerstedt)
framgår att deras förhållande därefter präglas av missämja.
Det börjar med småsaker. Ingrid är irriterad över att inte få
ut faderns privata brevsamling som förvaras på GHT. Hon har
fått höra (av brodern?) att tidningen inte vill ha ”för mycket
spring” i huset (av henne?).19 Brodern å sin sida är missnöjd
med att systern inte informerar honom om upplagor och
inkomster från de böcker med faderns samlade texter som
översatts och publicerats utomlands efter dennes död.20
Hon undrar över uppgifter om att koncernens ekonomi är
dålig och tycker sig få ett svar som tyder på att hennes bror
”inte önskar lämna [henne] några upplysningar angående
tidningen”.21
På bolagsstämman som äger rum ett år efter faderns död
deltar hon inte själv utan företräds av sin man, Anders Wiberg.
Brodern Torgny är på plats och har fått fullmakt att representera det tredje syskonet, systern Eva. På sätt och vis är Ingrid
Segerstedt Wiberg ändå närvarande, detta genom en ganska
arg PM riktad till styrelsen. Där föreslår hon en sänkning av
styrelsearvoden och av utdelningen till aktieägarna på grund
av tidningens ”stora förluster” och avslutar:
”Slutligen skulle jag vilja tillägga att det är med oro och
beklämning som jag konstaterat en viss omläggning av Handelstidningens kurs. Tidningen för ej längre med samma intensitet som tidigare den strid, vilken tidningen under de senaste
årtiondena fört mot allt vad bakåtsträveri och hyckleri heter. Ej

18
19
20
21

Segerstedt Wiberg 1983, sid. 22.
ISW:s arkiv. Brev till Toije, 19/12 1947.
ISW:s arkiv. Brev från Toije till Anders Wiberg, 24/11 1945.
ISW:s arkiv. Brev till Toije, 19/12 1947.
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heller förefaller mig tidningens utrikesreportage motsvara den
nivå, som tidigare ständigt eftersträvats.”22

I ett senare brev framkommer att Ingrid Segerstedt Wiberg
önskat avyttra sina aktier men att man bett henne att avstå från
det då det skulle kunna skada koncernen. Gradvis kommer hon
dock att göra sig av med dem. Redan efter något år har en tredjedel av hennes aktier övergått i maken Anders Wibergs ägo.23

Måttet rågat
Under Gunnar Fagrells chefredaktörskap på Göteborgs-Tidningen inleder Ingrid Segerstedt Wiberg en karriär som frilansare på tidningen. När tidningsägarna vill ändra på arbetstiderna för de anställda för att spara på övertidsersättningar
och dessutom av politiska skäl sparkar Gunnar Fagrell från
chefredaktörsposten, en person med vilken hon delat en pacifistisk åskådning, då blir måttet rågat. Hon skriver ännu ett
upprört brev till brodern:
”Du brukade klandra pappa för att han inte tog hänsyn till sina
medarbetare. Menar du nu, att ni visar hänsyn, när ni behandlar arbetarna så som sker eller när ni plötsligt upptäcker, att en
mans politiska åsikter inte passar er.”24

Tojjes svar är inte mer försonligt i tonen. Han förklarar att det
schema de anställda tidigare utarbetat gått ut på att ”försäkra
dem extrainkomster de tidigare haft”, ett schema som enligt
honom ”skulle sluka hela vinsten.”25 Och tillägger till den
aktieägande systern:
ISW:s arkiv. PM till GHT:s styrelse, 26/3 1946.
Protokoll fört vid extra bolagsstämma med delägarna i Göteborgs Handelstidnings aktiebolag i Göteborg den 31 mars 1947.
24
ISW:s arkiv. Brev till Toije, 19/12 1947.
25
Ibid.
22
23
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”Av ditt tidigare uppträdande har jag aldrig haft anledning att
antaga att Du skulle ställa Dig likgiltig inför förvärvandet av
guld och jordisk egendom. Jag har tvärtom haft en känsla att
detta varit av ett mycket primärt intresse för dig”. Och när det
gäller avskedandet åberopar även brodern fadern som referens:
”Angående Fagrell så får jag till min skam säga att Pappa i sin
bedömning hade en säkrare intuition än vad jag haft. Som du
minns motsatte han sig alltid hans anställning på HT.”26

Efter kriget bildas snabbt tydliga politiska grupperingar. Å ena
sidan de som under FN:s fana vill verka för fred genom samarbete över blockgränserna, å andra sidan de som sluter upp
på USA:s och Natos sida. Ingrid Segerstedt Wiberg har genom
flyktingarbetet och sitt pacifistiska engagemang umgåtts i
vänsterkretsar med vilka hon sympatiserar. Är det på grund
av hennes radikalism som GHT:s styrelse föredragit brodern
framför henne som styrelsemedlem?
Det är så hon senare själv kommer att tolka det som händer
henne. Men också som en oförrätt begången mot henne inom
hennes närmaste krets, faderns krets:
”Ibland kändes det litet bittert att vara utkastad eller utestängd
från den krets som så länge varit min.”27

Hon anklagar brodern i brev för att skada henne genom att
sprida uppgifter om att hon är ”ryssköpt” och allmänt politiskt
opålitlig.28 Han nekar till att ha använt uttrycket men säger att
om hon menar att han ogillar hennes politiska åskådning så
stämmer det och fortsätter:

26
27
28

Ibid.
Segerstedt Wiberg 1983, sid. 23.
ISW:s arkiv. Brev till Toije, 19/12 1947.
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”Jag ogillar den precis på samma sätt som jag på sin tid ogillade
nazisterna. Jag ser heller ingen skillnad på Er argumentation.
Ni äro precis lika förljugna som nazi-sympatisörerna voro.”29

Ord och inga visor mellan bror och syster, således. Borde
fadern, som inte lämnat något testamente efter sig, förberett
sin hädanfärd på ett bättre sätt?
Efter Gunnar Fagrells avsked fortsätter ISW att bidra med
artiklar till Göteborgs-Tidningen under den nye chefredaktören.
Hon skriver bland annat på en barnsida under signaturen Perfuga. Perfuga är latin och kan betyda avhoppare, flykting samt
även förrädare. Känner man ISW rätt så är det en del av hennes
galghumoristiska ironi.30 Hon upplever ju vid denna tid att hon
på grund av sina åsikter betraktas som en ”förrädare”.

Oro på GHT
På trettiotalet är GHT fortfarande Göteborgs dominerande
tidning, med stark förankring bland de bemedlade i Göteborg.
Men uppstickaren GP som tagits över av Harry Hjörne 1926
är på väg att bryta denna dominans. På GHT oroar man sig
för utvecklingen. Man lanserar Morgontidningen (1932–1940) i
ett försök att få GP på fall men misslyckas och förlorar i stället
stora pengar.
Under kriget tar GP:s Harry Hjörne plats i de organ som
skapats av regeringen med syfte att granska och övervaka pressens skriverier under kriget. ”Samhällsanda Vaksamhet Tystnad” lyder regeringens paroller. Torgny Segerstedts oförblommerade antinazism hamnar nu i skottgluggen för regeringen.
Utöver varningar och påpekanden från Pressnämnden beslutar regeringen att beslagta hans tidning utan åtal. Detta sker
Ibid.
Bland ISW:s efterlämnade handlingar på Göteborgs universitetsbibliotek
finns en pärm innehållande diverse hotbrev. På etiketten på pärmen står ”Kärleksbrev”.
29
30
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Signaturen Perfuga. Foto: privat.

sammanlagt åtta gånger, bland annat vid ett tillfälle då GHT
avslöjat Sveriges avtal med Tyskland om att tillåta tyska trupptransporter genom Sverige. 1939 publicerar Harry Hjörne en
annons betald av tre storföretagare som blir inledningen till
uppmaningar om annonsbojkott mot GHT på grund av tidningens ”arroganta och hatfyllda skriverier om Tredje Riket”,
som det heter i uppropet.31
I Göteborg formerar sig motståndare till GP-annonsen.
Dottern Ingrid får höra hur man spottar efter hennes far när
han går förbi på gatan. Hon står solidariskt på faderns sida,
som hon upplever som hårt ansatt. På den andra sidan finns
sådana som Harry Hjörne:
”Jag kom verkligen ut i blåsväder”, skriver han i sina memoarer. ”GHT visade överlägset förakt. Karl Gerhard behandlade
mig i sina revyer med elak vällust.”32

När Torgny Segerstedt dör strax före Tredje Rikets sammanbrott hyllas han som en hjälte. Det gäller inte minst i grannlandet Norge som under ockupationen haft GHT som pålitlig
informationskälla och som inspiration i motståndet mot ockupanten. Även dottern Ingrid, som arbetat med flyktingmottagande och med hjälpsändningar till det ockuperade Norge får
del av äran. Ett år efter att Norge befriats tilldelas hon Frihetskorset av Kung Haakon vid en ceremoni i Oslo.33
I sina memoarer ägnar Harry Hjörne åtskilliga sidor åt att
förklara/rättfärdiga sitt handlande under andra världskriget.
Han hyllar nu Torgny Segerstedt som han beskriver som ”symbolen för nordiskt motstånd mot nazismen”, ”facklan” som

Hjörne, sid. 184.
Ibid., sid. 181.
33
Arkivverket, Oslo RA/S-2259 Utenriksdepartementet, serie Aa – referatprotokoller, protokoll nr 44.
31

32
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”kände, tänkte och talade som alla svenskar men (...) kände,
talade och tänkte intensivare än andra.”34
Harry Hjörne har haft ett par norska och danska flyktingar
anställda på redaktionen under kriget. När det är slut blir han
omedelbart hedersledamot i en norsk pressförening vilket
innebär att många norrmän kommer på besök till Göteborg.
Åtskilliga av dem önskar lägga ned en blomma vid Torgny
Segerstedts grav. Harry Hjörne bjuder då med Ingrid Segerstedt Wiberg.
”Då detta upprepats några gånger var fru Segerstedt
Wiberg, som antagligen tidigare varit misstänksam mot mig
på grund av den långa, hårda striden om Morgontidningen, och
jag goda vänner”, skriver Hjörne.35
I sin lilla skrift om Hjörne författad efter hans död bekräftar
ISW Hjörnes beskrivning, även om skälet till tidigare distans
från hennes sida nog var synen på faderns skriverier snarare än
upplagekriget mellan tidningarna. Hon skriver:
”Medan denne visade vänlighet började man i GHT:s
ledande krets visa misstro mot mitt omdöme. Mitt engagemang i fredsarbetet och min övertygelse att krigets samarbete
borde följas av ett fredens ogillades liksom min övertygelse att
kontakt borde sökas främst med kvinnorna i öst.”36
1947 blir Ingrid Segerstedt Wiberg en av grundarna av Sveriges första FN-förening, den i Göteborg. När Fagrell får sparken från Göteborgs-Tidningen 1947 startar hon tillsammans med
honom och med pengar från ”Röde bankiren” Olof Aschberg
tidskriften Världshorisont som kommer att bli svenska FN-förbundets månatliga tidskrift.

34
35
36

Hjörne, sid. 177.
Ibid., sid. 178.
Segerstedt Wiberg 1965, sid. 24.
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Nu är du för mig inte längre
Torgny Segerstedts dotter utan
Ingrid Segerstedt Wiberg,
förklarade Harry Hjörne i ett
brev till sin blivande andreredaktör när han hade läst
hennes artikel om rättegången
mot Adolf Eichmann. Foto:
Kamerareportage.

Fel inträdesbiljett
1952 går ISW med i folkpartiet. Liberalismen har länge haft en
stark ställning i Göteborg och varit framträdande i de kretsar
hon vuxit upp i. Hennes relation till partiet är ”sval”, skriver
hon i sin minnesbok Utkastad och fri. Hon blir därför förvånad
över att ordföranden i valnämnden vill ha med henne på folkpartiets lista till riksdagsvalet. Men nomineringsmötet med
dess stridigheter blir en smärtsam upplevelse för ISW, beskriven av partikollegan Bertil von Friesen.
”Ingrid Segerstedt fick bittert erfara att ett vänsterpacifistiskt
förflutet inte var den rätta inträdesbiljetten till ett mandat i
folkpartiet i Göteborg. (…) Hårdast kanske det tog henne att
några av hennes fars sympatisörer och beundrare uppträdde
som hennes värsta motståndare.”37

Vid denna tid är ISW sedan länge medlem i Internationella
Kvinnoförbundet för fred och frihet (IKFF). Hon har blivit
44 år. Hon har medarbetat regelbundet i Göteborgs-Tidningen
utan att vara fast anställd och där hon enligt egen utsago ”bara
37

Segerstedt Wiberg 1983, sid. 183–189.
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halvt om halvt var tolererad.”38 Hon har bidragit med artikelserier från utrikesresor utförda i det hårt sargade efterkrigs
europa. Hon har besökt Norge, Tyskland, Frankrike och Ungern och hon har även skrivit ledare – bland annat om flyktingfrågor – och så en stor mängd bokrecensioner. Vissa av hennes
texter har kommit till som ett slags spinoff som har med hennes
olika ideella engagemang att göra, till exempel genom utlandsresor hon utfört i egenskap av representant i IKFF.
1955 anländer ett brev från ordföranden i IKFF, Andrea
Andreen, tillika Svensk-kinesiska vänskapsförbundets ordförande, med ett erbjudande om att ingå i en tiomannagrupp
som inbjudits till Kina.39
ISW tackar ja och erbjuder kvällstidningen GT ett antal
reportage från det mytomspunna och föga kända landet i öst. Då
svar dröjer vänder hon sig till slut till Harry Hjörne. Hjörne har
vid ett par tillfällen uppmuntrat henne att själv skriva artiklar
till hans tidning när hon som representant för FN-föreningen
tipsat tidningen om prominenta gästers besök i staden.
Ingrid Segerstedt berättar:
”Jag fick inget svar från Thorén [GT:s chefredaktör]. Det var
väldigt känsligt med att åka till kommunistländer över huvud
taget och Kina var det värsta av allt. Av delegationens inbjudna
tackade bara hälften ja. Och beskedet från redaktionsledningen
dröjde trots upprepade påstötningar. Till slut gick jag till Harry
Hjörne på Göteborgs-Posten, jag var ju inte fast anställd på
GT, och frågade om han var intresserad. ”Hur mycket vill du
ha i förskott?” var det första han sa. Därmed var saken klar och
fyra decenniers verksamhet på GP började.”40

Ibid., sid. 195.
Bland dem författaren och pacifisten Per Anders Fogelström. Ett sällskap
på fem personer med äkta hälfter reser till slut i väg på bjudresan. ISW motiverar sitt beslut att resa med möjligheten att rapportera från ett land som få
svenskar besökt. Segerstedt Wiberg 1983, sid. 193–199.
40
Segerstedt Wiberg 1983, sid. 25.
38

39
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Ett par år efter Kinaresan formaliseras medarbetarskapet och
Ingrid Segerstedt Wiberg blir så småningom chef för ledar
redaktionen på familjens Hjörnes flaggskepp GP.

Hjörnes trofé?
En förbittring över att ha känt sig tvungen att lämna sin krets
i kombination med en uppskattning av den hand som sträckts
till henne av Harry Hjörne kan säkert förklara en del av Ingrid
Segerstedt Wibergs beslut att gå över till ”fienden”. Att hon
älskar att skriva och nu får möjlighet att göra det på en tidning
som har framtiden för sig medan hennes gamla krets i GHTkoncernen går mot en smärtsam final, ska också tas i beaktande.
Detta hindrar inte att ISW kommer att klandras för sitt
journalistiska val, ett val som benämns som ett svek, till exempel vid en tillställning i Oslo där hon deltar. Hon berättar hur
Aftenpostens chefredaktör Hermann Smith-Ingebretsen kommer till hennes undsättning:
– Det är just för att hon är sin fars dotter, som hon gör som gör.

Ingrid Segerstedt skriver:
”Vad de inte förstod var att jag åtminstone var min faders dotter, såtillvida att jag ville leva ett självständigt liv och bedömas
för mina, inte hans gärningar.”41

Så vad var Hjörnes motiv för att anställa den kontroversiella
dottern till hans forna motståndare? ISW berättar att hon mer
eller mindre i klartext fått höra att Harry Hjörne anställt henne
för att han betraktade henne som en ”trofé, utgörande bevis på
att GP gått segrande ur striden med GHT.”42
41
42

Ibid., sid. 26.
Ibid., sid. 31.
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Hon skakar av sig det som hon beskriver som ett ganska
”efterhängset” tisslande och tasslande eftersom hon trivs på
jobbet men blir nog ganska konfunderad när hon några år
senare får läsa det brev Harry Hjörne skriver till henne för att
gratulera till hennes bevakning av Eichmannrättegången 1961.
”Kära Ingrid,
Nu är du för mig inte längre Torgny Segerstedts dotter, utan
Ingrid Segerstedt Wiberg. Kanske behövs det en förklaring.
Då du först knöts till Göteborgs-Posten, hade jag för litet material för att bedöma dig som journalist och skrivare överhuvud
taget. Du hade inte haft några uppgifter, som möjliggjorde en
sådan bedömning.
Då jag bad dig bli medarbetare så var det därför att jag funnit
dig vara en behaglig människa, och jag tänkte kanske en journalist, och så är hon ju Torgny Segerstedts dotter. De naturliga
motsatsförhållandena som funnits hindrade inte mig från att
beundra din fader och förstå hans betydelse.
När jag nu på årets första dag känner ett behov att säga dig att
jag inte längre ser på dig som Torgny Segerstedts dotter utan
som fru Ingrid Segerstedt Wiberg så beror det på att jag läst
din artikel ’Skall Eichmann hängas?’.
Jag läste den tre gånger. En gång snabbt och med stor spänning,
andra gången sakta och eftertänksamt och tredje gången läste
jag den ännu saktare och likt Maria gömde jag och begrundade
allt detta i mitt hjärta.
Där har det mänskliga tagit gestalt i Ingrid Segerstedt Wiberg.
Och i det ögonblicket var hon Mänskligheten och sig själv.”43

Ingrid Segerstedt ska snart fylla femtio år. Nu har hon att
begrunda en smickrande nyårshälsning och en komplimang
som också är ett slags patriarkal myndighetsförklaring från
hennes chef Harry Hjörne.
43

Ibid., sid. 31.
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Tomas Odén & Lennart Weibull

När rösträttsfrågan skapade
en samlad högerpress
Den svenska högerpressen var länge starkt splittrad.
Men under de första åren på 1900-talet började en
ny ideologisk samstämmighet mellan konservativa
och moderata tidningar bli märkbar. Mycket snart var
sedan en enhetlig högerpress etablerad.
Detta berodde, hävdar Tomas Odén och Lennart
Weibull, i hög grad på rösträttsfrågan.

När riksdagen i maj 1907 klubbade igenom ett nytt valsystem
med proportionella val och allmän rösträtt för män över 24 år
bör det ha hälsats med tillfredsställelse på många moderata tidningsredaktioner och kanske allra mest på Stockholms Dagblad.
Den positiva reaktionen kan förefalla oväntad med tanke
på högerns tveksamhet inför den allmänna rösträtten, men
bakom den förmodade belåtenheten låg att beslutet att införa
ett proportionellt valsystem till stor del var resultatet av de
moderata tidningarnas opinionsbildningsarbete. Stockholms
Dagblad hade börjat driva frågan om proportionella val vid årsskiftet 1901–1902 och det blev en linje som sedan samlade den
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dittills ganska spretiga högerpressen. Det är därför rimligt att
påstå att högerns opinionsbildning i rösträttsfrågan skapade en
samlad högerpress.
Syftet med denna artikel är att belysa samspelet mellan
högerns positionering i rösträttsfrågan och framväxten av en
moderat partipress i Sverige. Fokus ligger på åren 1904–1907
då rösträttsfrågan behandlades i riksdagen med tre olika propositioner. Vår ambition är att fördjupa bilden av hur de moderata tidningar som stödde proportionella val kom att lägga
grunden till en samlad högerpress.
Underlaget för analysen är sekundärkällor, som kompletterats med genomgångar av relevanta tidningar från den studerade perioden. En central utgångspunkt för vår översikt är
Staffan Runestams (1966) studie av förstakammarhögern och
rösträtten, som vi närläst från ett presshistoriskt perspektiv.1 Vi
inleder med en översiktlig bild av de politiska händelser som
ledde fram till 1907 års beslut om allmän rösträtt för män.2

Rösträttsfrågan i riksdagen
Den svenska riksdagen bestod i början av 1900-talet av två
kammare. Första kammaren hade 150 ledamöter valda av
landstingen och dominerades av godsägare, industrialister,
militärer och högre tjänstemän (Aldén, 1910; Runestam, 1966).
1800-talets tullstrider hade format två högergrupperingar: en
konservativ med namnet Första kammarens protektionistiska
parti, kallat majoritetspartiet, och en lösare moderat, frihandelsvänlig grupp, kallad minoritetspartiet. Majoritetspartiet
Förstakammarhögern och rösträttsfrågan 1900–1907 är Staffan Runestams
avhandling från 1966. Vårt analysarbete innebär att vi gått vidare i delar av
det källmaterial som Runestams arbete bygger på, bland annat den korrespondens som rör pressen. Vi har även studerat de relevanta dagstidningarnas
ställningstaganden vid kritiska tidpunkter.
2
Vår studie har finansierats genom ett bidrag från Ridderstads Stiftelse för
historisk grafisk forskning.
1
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Som ledare för minoritetspartiet
i riksdagens första kammare och
delägare i Stockholms Dagblad
kom industrialisten Hugo Tamm
med sitt stora nätverk att få en
nyckelposition i processen som
ledde fram till beslutet om allmän
rösträtt för män.

leddes vid 1900-talets början av bruksdisponenten Christian
Lundeberg; minoritetspartiet saknade formell ledare men leddes i praktiken av godsägaren och industrialisten Hugo Tamm
(Stenlås, 2001).
Andra kammarens 230 ledamöter var utsedda i direkta val,
huvudsakligen i enmansvalkretsar. Röstberättigade var vuxna
män som ägde eller arrenderade en gård av visst värde, eller
hade en årsinkomst om minst 800 kronor. Bestämmelserna
utestängde kvinnor från att rösta, men också hälften av den
manliga befolkningen. Efter andrakammarvalet 1905 hade
ingen riksdagsgrupp egen majoritet, men den grupp som samlade flest ledamöter var Liberala samlingspartiet med Karl
Staaff som ledare. Socialdemokraterna hade gått framåt men
var trots det kammarens minsta parti. Andrakammarhögern
splittrades efter 1905 års val i två partier, där den större gruppen utgjordes av Lantmannapartiet med Carl Persson i Stallerhult som en ledande person. Utbrytargruppen kallade sig
Nationella framstegspartiet och leddes av Hans Andersson i
Nöbbelöv (Aldén, 1917).
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Diskussionerna om en utökad rösträtt hade tagit fart under
1800-talets sista decennier och drevs bland annat genom två så
kallade folkriksdagar (Florin, 2018; Vallinder, 1962). I riksdagens andra kammare väcktes frågan om utökad rösträtt till en
början genom enstaka motioner. Efter valet 1902 då liberalerna
stärkt sin ställning begärde dock riksdagen, under tryck från en
allt starkare folklig opinion, en utredning om utvidgad rösträtt
med förslag till 1904 års riksmöte (Olofsson, 2018; Runestam,
1966). Det innebar att striden därefter inte skulle gälla om rösträtten skulle utvidgas, utan hur och med vilka restriktioner. I
praktiken handlade det främst om hur den högerdominerade
första kammaren skulle förmås att acceptera ett ökat folkligt
inflytande. Den grannlaga uppgiften låg på statsminister E. G.
Boström med bakgrund i första kammarens majoritetsparti
(Boëthius, 1925).
Många riksdagsmän i första kammaren, framför allt i majoritetspartiet, var ytterst tveksamma till en utvidgad rösträtt,
samtidigt som de var medvetna om att reformer var ofrånkomliga. Deras strategier var därför inriktade på att skapa modeller
som såg till att första kammarens inflytande i lagstiftnings- och
skattefrågor kvarstod (Runestam, 1966). Det fanns flera olika
synsätt. Ett var att acceptera allmän rösträtt till andra kammaren under förutsättning att första kammarens makt i skattefrågor stärktes, ett annat att införa restriktioner som höjd rösträttsålder, krav på betald skatt m.m. Ett tredje synsätt var att
valsystemet skulle ändras genom införandet av proportionella
val i flermansvalkretsar istället för majoritetsval i enmansvalkretsar. Den senare modellen skulle ge tillräckligt många
högerledamöter i andra kammaren för att dessa, tillsammans
med första kammaren, skulle kunna stoppa alltför radikala förslag. Det var den sistnämnda linjen som börjat drivas av första kammarens minoritetsparti samt av Stockholms Dagblad där
Hugo Tamm var en av huvudägarna.
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De rösträttspropositioner som regeringen Boström lade
fram 1904 och 1905 byggde på införande av proportionella
val med restriktioner som betalda skatter och fullgjord värnplikt (Runestam 1966:129; 195). Propositionerna bedömdes
ha vissa utsikter att röstas igenom i riksdagen trots att andra
kammarens stora liberala parti var mot proportionella val,
men många i Lantmannapartiet gick på liberalernas linje, och
förslagen blev nedröstade.

Organiserad höger
Efter bakslagen för Boströms rösträttsförslag hade högerpartierna hamnat på defensiven. Att frågan skulle återkomma,
och rösträtten utvidgas, stod klart för de flesta. För högergrupperna gällde det därför att bilda opinion genom att organisera
och samordna för att bemöta de liberala strömningarna, som
1902 hade fått en påtaglig förstärkning genom tillkomsten av
valorganisationen Frisinnade landsföreningen. Även högern
hade en del riksorganisationer, främst Fosterländska förbundet, men i organisatorisk styrka fanns det ingenting som motsvarade de liberalas (Hadenius, 1964).
Behovet av organisering var ett tydligt uttryck för att de
politiska frågorna hade blivit mer nationella. Denna rikspolitisering var tydlig även i pressen och allra tydligast i konservativa tidningar som under valrörelserna åren 1896–1908 successivt hade gett ökad uppmärksamhet åt de nationella frågorna.
På motsvarande sätt ökade valmaterialet som handlade om de
nationella politiska grupperingarna (Johansson, 1977).
Det är i ljuset av denna riks- och partipolitisering man ska
se högerns intresse av att organisera sig bättre på nationell
nivå. Högern hade ingen enhetlig organisation, men sommaren 1904 började de olika högergrupperna i riksdagen att föra
diskussioner ”i syfte att komma till enighet om formerna för en sammanslutning på högersidan” (Jäderin, 1914:6). I diskussionerna
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deltog företrädare för riksdagens olika högergrupperingar, och
inbjudan till ett konstituerande möte i oktober 1904 undertecknades av ledande riksdagsmän som förstakammarpolitikerna Christian Lundeberg och G.F. Östberg från majoritetspartiet, Hugo Tamm från minoritetspartiet och Carl Persson
från andra kammarens lantmannaparti (Wåhlstrand, 1946).
Rösträtten fanns inte med bland de frågor som nämndes i
inbjudan, beroende på starkt divergerande uppfattningar om
hur frågan skulle hanteras. Vid mötet kom den dock att lyftas
fram, särskilt av de närvarande tidningsmännen J.A. Björklund
på Nya Dagligt Allehanda och Gustaf Gustafsson på Östgöta Correspondenten.3 Båda argumenterade för ett proportionellt valsystem som skulle ge ”verksamma garantier för alla samhällsklassers behöriga inflytande inom riksdagen” (Wåhlstrand, 1946:88).
Enligt organisationens senare sekreterare var frågans införande
i programmet en följd av ”de närvarande pressmännens kraftiga
initiativ” (Jäderin, 1914:8).
På mötets andra dag, den 18 oktober 1904, bildades det som
skulle bli högerpartiernas gemensamma valorganisation – Allmänna valmansförbundet. Initiativtagaren G.F. Östberg blev
ordförande och tidningsmannen Axel Jäderin, som 20 år tidigare
varit med och grundat Svenska Dagbladet, blev dess sekreterare.

Nytt hopp
Effekten av Allmänna valmansförbundets bildande var till en
början begränsad. Boströms andra rösträttsförslag föll, och
i valet 1905 blåste liberala vindar i en valrörelse som främst
handlade om unionskrisen och rösträttsfrågan. De liberala
tidningarna betonade rösträttsfrågan, medan högerpressen
gav relativt stort utrymme åt unionsfrågan (Johansson, 1977).
Allmänna valmansförbundet hade engagerat sig i valrörelsen
genom att sända ut material till högerpressen, framför allt
3

Protokollet från mötet finns återgivet i Wåhlstrand, 1946.
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Vid midsommartid 1906 sände Allmänna valmansförbundet ut redaktören
Axel Jäderin för att övertyga tidningsredaktörer i Västergötland om den proportionella valmetodens förtjänster. Ytterst var syftet att genom lokalpressen
sätta politisk press på ett par inflytelserika riksdagsmän från trakten.

om rösträttsfrågan (Jäderin, 1914), men sammantaget var förbundets insats begränsad, bland annat på grund av bristen på
talare, då många högerpolitiker saknade tradition att driva valkampanj på fältet (Esaiasson, 1990; jfr Jäderin, 1914).
Särskilt för första kammarens minoritetsparti var valresultatet ett bakslag. Det fanns en påtaglig risk att den nytillträdda
regeringen Staaff skulle kunna nå framgång med ett förslag
om majoritetsval genom att göra upp med första kammarens
majoritetsledare Christian Lundeberg, som vid Valmansförbundets bildande hade försökt hindra att rösträttsfrågan skrevs
in i organisationens program (Wåhlstrand, 1946; Hildebrand,
1924). I praktiken stod Lundeberg och Staaff inte så långt ifrån
varandra i rösträttsfrågan – Staaff ville utvidga rösträtten, men
behålla enmansvalkretsarna, och Lundeberg kunde tänka sig
detta om han fick ett antal rösträttsbegränsningar samt garantier för fortsatt förstakammarinflytande i skattefrågorna. Den
regeringsproposition som Staaff presenterade i februari 1906
innehöll också förslag om allmän rösträtt för män, med majoritetsval och med flera inskränkningar i rösträtten som kunde

När rösträttsfrågan skapade en samlad högerpress

37

vara lockande för Lundeberg och första kammarens majoritetsparti (Runestam, 1966:237ff).
Första kammarens minoritetsparti fortsatte emellertid att
driva linjen med proportionella val, och modellen hade också
förespråkare i andra kammaren. En av dessa var Alfred Petersson i Påboda, som vid Lantmannapartiets splittring 1906 gick
med i utbrytargruppen kallad Nationella framstegspartiet.
Våren 1906 lade han fram ett förslag som innebar proportionella val till riksdagens båda kammare samt en sänkning av
det maximala antalet röster som en väljare kunde ha i kommunalvalens graderade rösträtt (Runestam, 1966:236). Även
om Påbodaförslaget därmed gick längre, så låg det i huvudsak
i linje med det som hade blivit Allmänna valmansförbundets
program (Jäderin, 1914:37f). I riksdagen verkade Hugo Tamm
och hans meningsfränder därför för Alfred Peterssons förslag,
och vann framgång med det i första kammaren. Men i motionärens egen kammare gick det trögt, eftersom både liberaler
och socialdemokrater var motståndare till proportionalismen.
Påbodas motion vann i första kammaren och Staaffs proposition i andra kammaren, vilket innebar att regeringsförslaget
föll. Liberalen Staaff tvingades avgå som statsminister och
Arvid Lindman, som tillhörde första kammarens majoritetsparti, tillträdde i maj 1906.
Trots att Lindman tillhörde det konservativa majoritets
partiet innebar hans tillträde nytt hopp för de moderata som
ville ha proportionella val i flermansvalkretsar. Han ska ha
varit bekant med redaktören Karl Hildebrand på Stockholms
Dagblad (Lundström, 2001), men framför allt hade han nära
band till Hugo Tamm som haft både Lindman och hans far
som företagsledare på sina bruk (Winqvist, 2019).
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Högerledaren Arvid Lindman
var den som lotsade förslaget
om allmän rösträtt för män
genom riksdagen. Han hade en
bakgrund i näringslivet, kom in
i riksdagen 1905 och var statsminister under två perioder.
Lindman var utbildad sjöofficer
och avbildades på karikatyrer
ofta i uniform. Teckning av Nils
Melander.

Efter den nya regeringens tillträde gick därför Allmänna valmansförbundet på offensiven. Man gick ut med en cirkulärskrivelse som pekade på vikten av ”ett energiskt upplysningsarbete” i
rösträttsfrågan, och vädjade till ”sina medlemmar och meningsfränder” att de skulle driva frågan på sina hemorter. Viktigt i
opinionsarbetet var också att få den splittrade högerpressen att
sluta upp bakom förbundets linje. Den stora frågan var om det
var möjligt att skapa en partipress till höger som kunde driva
Valmansförbundets frågor.

Splittrad press
Tanken på en partipolitisk press låg i tiden; i Sverige brukar
framväxten av en sådan dateras till andra hälften av 1800-talet
då dagstidningarnas politiska orientering började bli tydlig
(Vallinder, 1970; Hadenius m fl, 1970; Lundström, 2001).
Tidens stora nationella frågor – först tullarna och sedan den
allmänna rösträtten – engagerade pressen, och tidningarna
kom i ökande grad att både i ledare och på nyhetsplats föra en
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politisk linje samtidigt som redaktörerna orienterade sig mot
någon av riksdagens partigrupperingar.
Många av tidens ledande redaktörer fanns i den liberala
pressen – de deltog aktivt i bildandet av Frisinnade Landsföreningen 1902 och skapade tre år senare Sveriges Vänsterpressförening. Ibland har det till och med sagts att den liberala pressen vid denna tid fungerade som det liberala partiets
nationella organisation (Vallinder, 1962; Torbacke, 1966:4ff).
Med det socialdemokratiska partiet, grundat 1889, hade också
tillkommit ett parti med uttalad ambition att bilda opinion i
tidningar som ägdes och kontrollerades av partiet självt (Hadenius m fl, 1968).
Högertidningarna spelade vid 1900-talets början inte
samma nationella roll. De var främst lokala och utgjorde en
heterogen samling med enskilda personer som ägare, och det
var redaktören som i samverkan med ägarna utformade den
politiska linjen (Lundström, 2001). De kunde beteckna sig som
konservativa, moderata eller moderatkonservativa, och hade
ofta en nära anknytning till utgivningsortens lokala borgerskap (Kronvall, 1971). Politiskt skilde de sig åt genom att de
konservativa tidningarnas åsikter låg nära dem hos första kammarens majoritetsparti och de moderata tidningarnas närmare
minoritetspartiets.
En bild av den ideologiska spridningen i gruppen framträder i de uppgifter tidningarna lämnade till Gumaelius annonstaxa några år in på 1900-talet och som senare redovisats i Sven
Tollins tidningsöversikt (Tollin, 1967). Där framgår att 16 tidningar uppgav sig vara konservativa, 25 moderatkonservativa
och 30 moderata.4 Det kan givetvis diskuteras vad dessa profiler står för – vad betyder det exempelvis att det här gäller uppgifter som ska locka till annonsering? Som översiktlig redovisDet fanns även tidningar som betecknade sig som höger, bland annat Vårt
Land, Smålands Allehanda och Tidning för Falu län och stad (Tollin, 1967).
4
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ning av den ideologiska fördelningen, med en övervikt för de
moderata, förefaller beskrivningen dock rimlig.5
En förklaring till högerpressens splittrade framtoning låg
givetvis även i det faktum att den politiska högern var delad
i flera partier, med starka företrädare inom varje gruppering
(Kronvall, 1971).
Det är i det perspektivet som samspelet mellan parti och
press vid Allmänna valmansförbundets bildande ska ses. Organisationen var inte bara en sak för politikerna, utan även för de
politiska redaktörerna som hade en tydlig inverkan på det program som förbundet antog, och då särskilt på utformningen
av avsnittet om rösträtten. Det är känt att högerpressens politiska redaktörer tidigare hade träffats och diskuterat rösträttsfrågan vid minst två tillfällen, dels vid en redaktörskonferens
i Kalmar sommaren 1904,6 dels vid ett möte dagen före Valmansförbundets konstituerande möte (Wåhlstrand, 1946;
Runestam, 1966). I ett brev till en förstakammarledamot kort
dessförinnan hade Norrköpings Tidningars redaktör Erik Sundin
också framhållit att minoritetspartiets linje stöddes av ”den
5
Folke Johansson anger i sin studie Sverige partipolitiseras (1977), baserad på
en genomgång av högertidningarnas innehåll i samband med andrakammarvalen 1896–1908, att högerpressen dominerades av konservativa tidningar
(34) medan de moderata var relativt få (13). I klassificeringen räknas till konservativa de som politiskt stod för protektionism, hård linje i unionsfrågan,
starkare försvar och var mot en utvidgning av rösträtten samt stödde första
kammarens majoritetsparti och Allmänna valmansförbundet. De moderata
var mer kompromissvilliga samt låg nära åsikterna hos första kammarens
minoritetsparti. Definitionen av konservativ är dock enligt vår mening alltför
bred, framför allt genom att stöd åt Allmänna valmansförbundet definieras
som en enbart konservativ åsikt.
6
Vid det allmänna svenska publicistmötet i Kalmar 1904 deltog redaktörer
från åtskilliga moderata tidningar, bland annat Erik Sundin från Barometern,
Gustaf Gustafsson, Östgöta Correspondenten, Bengt Hägge, tidningen Halland,
och Magnus Myrström, Kristianstads Läns Tidning. Veckotidningen Idun den
23 juni 1904 uppmärksammade mötet i ett utförligt reportage, som dock inte
nämner tidningarnas politiska roll.
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allra största delen av den konservativa och hela den moderata pressen”
(citerat från Runestam, 1966:166ff). Här finns viss likhet med
vad som tidigare skett vid bildandet av Frisinnade landsföreningen, där den liberala pressen fungerade som radikal pådrivare (Vallinder, 1962).
Tidningsmännens agerande vid Allmänna valmansförbundets bildande stöder tesen att det var just de moderata pressrösterna som dominerade. Både inför det konstituerande sammanträdet och under dess gång agerade redaktörerna enigt och
i samverkan med riksdagspolitiker från det moderata minoritetspartiet för att få in rösträtt med proportionella val i förbundets program. Det konservativa majoritetspartiets ledare
Christian Lundeberg, som inte ville ha med rösträttsfrågan i
programmet, skrev efteråt i ett brev till en partivän att han
var imponerad av redaktörernas skickliga taktik (Runestam,
1966:179).

Enande och mobilisering
Det är uppenbart att motståndet mot Karl Staaffs rösträttsförslag våren 1906 gav energi åt de moderata krafterna som arbetade för proportionella val och att de drog slutsatsen att det nu
gällde att gripa tillfället. Uppdraget att agera landade hos det
nybildade Allmänna Valmansförbundets agitationsutskott, där
två av ledamöterna var huvudredaktörerna Karl Hildebrand
på Stockholms Dagblad och Leonard Ljunglund på Nya Dagligt
Allehanda.7 Snart förstärktes organisationen med Östgöta Correspondentens huvudredaktör Gustaf Gustafsson som deltagit
i nationella publicistmöten (se not 5) och varit pådrivande i
rösträttsfrågan vid Allmänna Valmansförbundets bildande. Nu
fick han ansvar för förbundets rösträttspropaganda (Runestam,
1966).
Leonard Ljunglund blev huvudredaktör för Nya Dagligt Allehanda 1906 och
kom då från samma befattning på Stockholms-Bladet.

7
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Att tidningsredaktörer fick nyckelpositioner inom Allmänna valmansförbundet var knappast överraskande. Den nya
valorganisationen syftade just till att skapa opinion för högerns
politik, och dagspressen var vid sidan av politiska möten den
naturliga länken mellan politiker och medborgare. Samtidigt
hade högern en svårare situation än liberalerna i rösträtts
frågan, eftersom många av de konservativa och moderata tidningarna fortfarande var upptagna av lokala frågor, och var
svåra att engagera i en nationell samordning (Kronvall, 1971;
Lundström, 2001:63ff). Att de i huvudsak var små och präglade av sin utgivningsort var särskilt problematiskt för hanteringen av en nationell fråga som den om allmän rösträtt, där
ju meningarna inom riksdagshögern var delade, även om man
nödtorftigt hade pratat ihop sig om programmet i den gemensamma valorganisationen.
Särskilt bekymmersamt ur Valmansförbundets perspektiv
var att den viktigaste högertidningen i Stockholm bara några
år tidigare hade drivit en linje som var kritisk till införande
av allmän rösträtt över huvud taget, och att den ledande konservativa tidningen i Göteborg fortfarande starkt propagerade
för att valen borde genomföras som majoritetsval i enmansvalkretsar. Den förstnämnda var Nya Dagligt Allehanda (NDA),
som i maj 1904 kommenterat riksdagens nej till regeringen
Boströms första försök att få igenom en utvidgad rösträtt med
ett proportionellt valsystem:
”Folkets stora massa hyser visst icke den hjärtelängtan efter allmän rösträtt, hvarom man städse läser i den radikala pressen.
Där denna längtan manifesterar sig, är den frukten af socialistisk eller liberal agitation.”
(NDA, 19/5 1904)

Den stora högertidningen som drev linjen med majoritetsval
var Göteborgs Aftonblad, som våren 1905 kommenterade motgången för regeringen Boströms andra rösträttsförslag, med att
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både kritisera förslaget, och samtidigt ge en känga till moderata Stockholms Dagblad:
”Upprinningen till allt detta ligger i hr Boströms Dagbladscommunniquée från sommaren 1902 och i den envetenhet
hvarmed regeringen sökt tvinga in Sveriges landtmän och
Sveriges höger i övrigt under tron på den proportionalistiska
patentmedicinen. Och samma tidning, hvari denna olycksdigra
communiquée en gång såg dagens ljus, är redan några timmar
efter voteringen i natt färdig med en förnyad maning till envist
fortsättande af proportionalistagitationen! Skall då aldrig
denna fixa idé kunna aflägsnas ur visst folks hjärnor?”
(GAB 5/5 1905)

Om Allmänna valmansförbundet skulle kunna förmå riks
dagen att rösta igenom linjen med proportionella val gällde
det nu därför att lyckas med tre saker:
•	Man behövde få viktiga konservativa tidningar som Nya
Dagligt Allehanda och Göteborgs Aftonblad att helhjärtat sluta
upp bakom linjen med proportionella val.
•	Man behövde stödja svaga högertidningar ekonomiskt, och
helst utöka gruppen med fler tidningstitlar, för att om möjligt
kunna mäta sig med slagkraften hos den liberala pressen.
•	Man behövde skapa en majoritet för proportionella val i riksdagens andra kammare. Bästa sättet att uppnå detta bedömdes vara att få med sig så många som möjligt av ledamöterna
i Lantmannapartiet, särskilt ledande personer som Carl Persson i Stallerhult och Lars Johan Jansson i Djursätra.

Rättning i ledet
Svårigheten i skapandet av en högerpress som enad stod bakom
Allmänna valmansförbundets program låg alltså framför allt i
att få med sig de två konservativa tidningarna i Stockholm och
Göteborg. Landsortspressen utgjorde ett mindre problem. De
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flesta högertidningarna ute i landet var små, och av de större
och mer inflytelserika hade flera redan i augusti 1904 markerat stöd för programmets grundtankar. Det skedde då sju av
dem tillsammans med Stockholms Dagblad, i en av allt att döma
samordnad aktion, publicerade texter till förmån för E.G.
Boströms förslag om proportionella val.8
Möjligen hade tidningarna gjort upp om saken vid publicistmötet i Kalmar i juni 1904, då högerredaktörerna hade avvisat
Christian Lundebergs linje att villkora rösträtten med ett förstakammarveto i skattefrågorna (Runestam, 1966:158). Mötet
i Kalmar var en av de sammankomster som vid denna tid skapade möjlighet till samverkan mellan den moderata pressens
redaktörer. Kontakterna fortsatte och intresset för samverkan
ledde 1909 till bildandet av Svenska Högerpressens Förening
(Ekgren, 1959).
Men vid rösträttens behandling i riksdagen några år tidigare
var det i storstadspressen till en början bara Stockholms Dagblad,
där Hugo Tamm själv var en av huvudägarna, som proportionalisterna fullt ut kunde lita på.9 Framför allt var det de tongivande högertidningarna, Nya Dagligt Allehanda och Göteborgs
Aftonblad, man måste få med sig.
Nya Dagligt Allehanda hade egentligen inte behövt vara
något problem, då tidningen trots sin skepsis till allmän rösträtt hade givit Boströms förslag om proportionella val sitt
stöd 1904. Men strax därefter hade tidningens ekonomiska
beroende av första kammarens majoritetsparti och dess ledare
Christian Lundeberg förstärkts. Orsaken var att det samma vår
hade skapats ett gemensamt ägarbolag för Stockholms-Bladet
De sju landsortstidningarna var Norrköpings Tidningar, Östgöta Correspondenten, Kristianstads Läns Tidning, Smålands-Posten, Örebro Dagblad, Södermanlands
Läns Tidning och Sundsvalls-Posten (Runestam, 1966:151).
9
I samband med ett redaktörsskifte 1901 hade tidningens två huvudägare Hugo
Tamm och Wilhelm Walldén formulerat ett program för tidningens politiska
linje som dess redaktör skulle förbinda sig att följa (Runestam, 1966:44).
8
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och Nya Dagligt Allehanda, samtidigt som Lundeberg och hans
partivänner skjutit till en större summa pengar för att säkra
utgivningen. De följande månaderna kontaktade också Lundeberg upprepade gånger tidningarnas redaktörer för att förmå
dem att stödja hans förslag med förstakammarveto i skattefrågor, i stället för att driva linjen med proportionella val.10 Efter
en period av motstånd gav NDA:s redaktör J.A. Björklund efter
och publicerade några artiklar som tog upp Lundebergs förslag,
dock utan att uttryckligen stödja dem (Runestam, 1966:157f).
Möjligen var det en demonstration mot Lundebergs
påtryckningar när NDA-redaktören valde att vid Allmänna valmansförbundets bildande i oktober 1904 bli den som presenterade den moderata pressens förslag till skrivning i rösträttsfrågan. Sedan detta antagits som Valmansförbundets ståndpunkt
fortsatte NDA också att agera självständigt i förhållande till
sina ägare. Kort efter att tidningen våren 1905 kritiserat Lundebergs motion i rösträttsfrågan avgick emellertid Björklund
som huvudredaktör, vilket med stor säkerhet hängde samman
med konflikten mellan honom och Lundeberg (Torbacke,
2005:155). Hans efterträdare, först J.A. Wigforss och från hösten 1906 Leonard Ljunglund, fortsatte dock att förorda proportionella val, och anslöt sig därmed till de moderata pressrösterna.
Större problem hade proportionalisterna med Göteborgs
Aftonblad, som stod den konservativa grupperingen Fosterländska förbundet nära och hade flera tunga högerpolitiker i
styrelsen.11 Professorn i klassiska språk, Vilhelm Lundström,
I ett brev till sin partivän Lars Åkerhielm 17 juli 1904 beklagade Lundeberg att man inte i samband med insamlingen till tidningarna ”hade uppställt
åtskilliga villkor” för sitt engagemang (Runestam, 1966:157f).
11
Uppgifterna om Göteborgs Aftonblads styrelsesammansättning kommer från
Svenska Bankföreningens klipparkiv i Riksarkivet. Exempel på styrelseledamöter från perioden 1902–1905 är F.O. Petersson, M. Lyckholm, O.F. Kuylenstjerna och V. Månsson.
10
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var huvudredaktör och satt från 1902 även i tidningens styrelse. Tillsammans med bland andra statsvetarprofessorn
Rudolf Kjellén drev han i tidningen en linje som förespråkade
majoritetsval, och uttryckte kritik mot det proportionella valsystemet.
I konsekvens med detta gav den konservativa tidningen
våren 1906 i allt väsentligt sitt stöd till liberalen Karl Staaffs
proposition med majoritetsval, vilket ledde till en diskussion
i spalterna med en anonym ”ärad politiker” som försvarade
proportionalismen. Kort därefter avgick tidningens redaktör
i protest mot att tidningens styrelse ålagt honom att ändra
tidningens linje i moderat riktning. Lundströms avgång kom
sedan Valmansförbundet, genom riksdagsmannen och statsvetarprofessorn Pontus Fahlbeck, frågat ordföranden i Fosterländska förbundet i Göteborg vilka åtgärder han tänkte vidta
mot tidningen. Exakt vad som sedan skedde är oklart, men den
27 april 1906 återfanns en kort notis i tidningen där Vilhelm
Lundström förklarade att han ”på grund af en beslutad, mot min
politiska öfvertygelse stridande ändring i tidningens politiska hållning
beträffande den proportionella valmetoden, uppsagt min befattning
såsom tidningens hufvudredaktör.” Året därpå lämnade han även
tidningens styrelse.

Proportionella val var en oacceptabel linje för Vilhelm Lundström
på Göteborgs Aftonblad. Han
hade bundit sig hårt för modellen
med majoritetsval. När trycket
blev för starkt sade han upp sig
som tidningens huvudredaktör.
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I maj publicerade tidningen därefter flera artiklar om den proportionella valmetoden, och vid statsministerskiftet i slutet av
månaden publicerades en ledare som framhöll att de betänkligheter tidningen tidigare haft mot proportionella val på grund
av dess komplicerade natur inte längre gällde, eftersom det
nu kommit fram förslag på hur de kunde göras enklare (GAB,
30/5 1906).

Stärkta positioner
Sommaren 1906 hade Valmansförbundets ledning alltså fått
med sig både Nya Dagligt Allehanda och Göteborgs Aftonblad på
sin officiella linje i rösträttsfrågan. Trots det var man opinionsmässigt i underläge i storstäderna, där liberalerna kunde räkna
med stöd av tidningsdrakar som Stockholms-Tidningen, Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning,
inklusive dess billighetsblad Göteborgs-Tidningen. Det gjorde att
man i högerkretsar fortfarande kände behov av att stärka sina
positioner. I ett första steg innebar det att förbundets agitationsutskott försåg landsortstidningar med artiklar och informationsmaterial, i det andra steget innebar det att man engagerade sig
ekonomiskt i tidningar, både i storstäderna och ute i landet.
Strategin att gå in ekonomiskt byggde dels på att man ville
hindra att högerinriktade tidningar skulle hamna i vad man
menade var olämpliga händer, dels på ambitionen att utvidga
den egna presskören genom köp av aktieposter eller hela tidningsföretag. Det ökade engagemanget i tidningarnas innehåll
och spridning gör det rimligt att tala om att det nybildade Valmansförbundet på allvar tog initiativ för att skapa en partipress. Visserligen fanns det, till skillnad från hur det förhöll sig
inom socialdemokratin, ingen ambition hos organisationen att
äga tidningar i större skala, men det är uppenbart att man inte
stod främmande för att aktivt använda även det ekonomiska
vapnet för att påverka tidningarna.
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De närmast följande månaderna kom således Valmansförbundet att dels genom organisationen som sådan, dels genom
enskilda partiföreträdare engagera sig ekonomiskt i en rad tidningar ute i landet, samtidigt som man skaffade sig kontroll över
de två stockholmstidningarna Svenska Dagbladet och Svenska Morgonbladet. Pengarna skaffades fram genom insamlingar till två
nybildade fonder som kallades Agitationsfonden och Junifonden.
Målet var att till Agitationsfonden samla in en halv miljon kronor, cirka 30 miljoner i 2020 års penningvärde. Det är oklart hur
stor del av summan man fick in, en uppgift säger att de insamlade
medlen var betydligt mindre, möjligen inte ens 100 000 kronor
(Runestam, 1966:267). En förklaring var att insamlingen påverkades av att ledningen för förstakammarhögern vid samma tid
var starkt engagerad i en stödaktion för Förenade Tidningsaktiebolaget, som ägde de konservativa huvudorganen StockholmsBladet och Nya Dagligt Allehanda. Bolagets ekonomi hade blivit
kraftigt ansträngd, och ägarna såg ingen annan lösning än att
lägga ner Stockholms-Bladet, samtidigt som man på initiativ av
majoritetspartiets ledare Christian Lundeb erg genomförde
en stödinsamling till Nya Dagligt Allehanda, vilken inbringade
100 000 kronor (Runestam, 1966:275).
Den andra insamlingen, som kom att bli den i särklass
största, startades vid ett hemligt sammanträde den 1 juni 1906,
varför den fick namnet Junifonden. Insamlingsarbetet pågick
under stort hemlighetsmakeri. De som varit med på sammanträdet fick inte ange syftet när de talade med tilltänkta givare,
bara att det var ”för landet synnerl. viktigt” som Lundeberg
skrev i ett brev till partikamraten Lars Åkerhielm (Runestam,
1966:282). Den affär som planerades då Junifonden bildades
var ett köp av aktiemajoriteten i liberala Stockholms-Tidningen,
då landets största dagstidning, vars grundare och huvudägare,
Anders Jeurling, hade avlidit några månader tidigare (Sundell,
1959).
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Insamlingen av pengar skedde genom brev och förtroliga
samtal med resursstarka partivänner. Övertalningsförsöken
försvårades av hemlighetsmakeriet – vissa donatorer visste
inte att intresset rörde Stockholms-Tidningen. Ändå flöt pengarna in, så att man i slutet av augusti hade 338 000 kronor att
investera, och det skulle komma in mer under hösten (Runestam, 1966:283f). Samtidigt diskuterades möjligheten att köpa
Svenska Dagbladet som hade varit moderat under den första
redaktören Axel Jäderin, men sedan blivit mer liberal. I slutet
av augusti skrev Christian Lundeberg till Hugo Tamm: ”Har
idag talat med Gen.dir. Bennich. Sv.D. tror han under den nya ledningen vara förlorad. Andra frågan hvilar, men krutet bör hållas torrt
till eftr. bouppt. i okt. – då spörjes det huru det går.”12
Den ”andra frågan” gällde alltså Stockholms-Tidningen, som
skulle visa sig gå intressenterna förbi. Tidningen övertogs
i stället av dess direktör F. E.M. Leijon, som var förmyndare
för Jeurlings barn (Sundell, 1959). Högerkonsortiets insatser
inriktades då i stället på Svenska Dagbladet, vars aktiemajoritet
övertogs vid nyåret 1906–1907 för cirka 1,1 miljoner kronor,
varav en halv miljon lånades upp (Runestam, 1966:285). Affären
innebar inte samma omtumlande förändring som ett köp av
Stockholms-Tidningen skulle ha gjort, och den kortsiktiga betydelsen minskade dessutom av att de nya ägarna inte krävde någon
radikal omläggning, för att inte försvåra situationen för de andra
högertidningarna i Stockholm. Trots detta innebar köpet av
Svenska Dagbladet en förskjutning av styrkeförhållandet i moderat
riktning, eftersom liberalerna förlorade ett av sina pressorgan.
Ytterligare en huvudstadstidning som blev föremål för gruppens engagemang var frisinnade Svenska Morgonbladet, med
läsare i frikyrkliga kretsar inte bara i Stockholm utan i en stor
del av landet. Två av huvudägarna ville sälja sedan tidningen
fått ekonomiska bekymmer, och i december 1906 genom12

Brev, Lundeberg till Tamm 20/8 1906. Uppsala UB.
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förde Karl Hildebrand köpet av aktiemajoriteten för 80 000
kronor (Runestam, 1966:291). Enligt dåvarande huvudredak
tören N.P. Ollén kvarstod tidningens beroendeförhållande till
högern till 1917 (Ollén, 1949:110f).
Förutom dessa två större affärer satsade fonderna pengar
i landsortstidningar, som den Lundeberg närstående GeflePosten, samt Smålands Allehanda i Jönköping och Nordsvenska
Dagbladet i Luleå. Dessutom gjordes en större affär i Skåne, där
aktiemajoriteten i Skånska Aftonbladet köptes in av förstakammarledamoten Pontus Fahlbeck, för att hindra att tidningen
hamnade i det liberala lägret. En del av aktierna övertogs sedan
av Valmansförbundet (Runestam, 1966:276).
Även Hernösands-Posten utsattes för påtryckningar, sedan
tidningen som tidigare varit positiv till proportionella val började sväva på målet efter ett redaktörsbyte sommaren 1906.
Valmansförbundets ordförande G.F. Östberg tog då kontakt
med industriledare i trakten för att försöka få dem att utöva påtryckningar på
tidningen, eventuellt genom ett möte
med statsministern som planerade en
resa i nedre Norrland. Kort tid därefter tog tidningen tydligt ställning för
den lindmanska regeringens rösträttsplaner, som också stöddes när propositionen kom i februari 1907 (Runestam,
1966:280).

Svenska Dagbladets skifte från frisinnad till
moderat skedde stegvis under flera år. Ett tydligt
steg togs i valrörelsen 1911, då tidningen blev
skarp i sin kritik av de frisinnades försvarspolitik
och hållning till den allt starkare socialdemokratin. SvD 9/8 1911.
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Agitationsutskottet hanterade också andra tidningsärenden
än ekonomiska. I augusti 1906 behandlades en begäran från
redaktören Josef Hamrin på högerinriktade frikyrkotidningen
Jönköpings-Posten (JP).13 Hamrin hade hört av sig till Gustaf
Gustafsson på Valmansförbundet och uttryckt farhågor för att
starka krafter bland ägarna ville driva tidningen åt det radikala
hållet. Gustafsson gav Hamrin sitt stöd, och kontaktade samtidigt den inflytelserike direktören Vilhelm Tham på Husqvarna
vapenfabrik, ägd av Hugo Tamm, och bad honom använda
sina kontakter på tidningen (Runestam, 1966:280f). I 1907 års
prenumerationsanmälan förklarade också Jönköpings-Posten att
den skulle stödja proportionalismen, särskilt som man kunde
räkna med att reformen även skulle omfatta första kammaren
(JP, 20/12 1906).
I flera fall lyckades den nybildade organisationen alltså säkra
stöd från tidningar som vacklade, eller var på väg åt det liberala
hållet. Det ska också ha gjorts minst ett – misslyckat – försök
att få en traditionellt liberal tidning – Sundsvalls Tidning – att
ansluta sig till proportionalismen. Detta skedde 1906, under
en turbulent period i tidningens ägarförhållanden (Runestam,
1966:281). Det är dock svårt att bedöma hur allvarligt menad
propån var.14

Om tidningens ställning vid denna tid se Wendel, 1972, och Ohlsson, 2009.
I studier av ägarförhållandena inom Sundsvalls Tidning, främst Birgit
Peterssons studie från 1991, framgår inte att det i styrelsen diskuterats någon
ny intressent, men möjligen får uppgiften om en propå stöd av att en tidigare
delägare, kronolänsman E. Hägglund, brevledes meddelade G.F. Östberg att
det inte var aktuellt med någon affär (Runestam, 1966:281). Hägglund som
var delägare i Sundsvalls Tidning till 1904 verkar ha lämnat när nya ägargrupper kom in (Petersson, 1990:238ff). Sundsvalls Tidning var för övrigt en av
de mest drivande liberala tidningarna för majoritetsval. Reaktionen på framgången för Lindmans proposition var närmast bitter och redaktören – den
stridbare ”Klippan” Peterson – menade att Sverige genom beslutet sjunkit ner
i en ”misströstans och schackrandets dy” (Petersson, 1990:255).
13

14
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Påtryckningar och protester
Den tredje uppgiften, som var den som alltsammans åtminstone på kort sikt syftade till, var alltså att skapa majoritet i
riksdagen för det proportionella valsystemet. Problemet fanns
främst i den andra kammaren, där liberaler och socialdemokrater arbetade för enmansvalkretsar med majoritetsval. Bäst
chans att påverka trodde sig Valmansförbundets agitationsutskott ha genom att bearbeta två ledande personer i Lantmanna
partiet: Carl Persson i Stallerhult och Lars Johan Jansson i
Djursätra, som ansåg att införande av proportionella val skulle
gynna stadsbefolkningen och därmed gröpa ur böndernas ställning i riksdagen, vilket de inte ville bidra till.
Att övertyga dessa två ledamöter genom debatter i riksdagen
eller personliga samtal bedömdes vid det laget som utsiktslöst, i
stället valde man att bearbeta deras valkretsar i östra Skaraborg
genom anordnandet av lokala valmöten, och genom att besöka
de lokala tidningarna i Tidaholm, Hjo, Skövde och Falköping
för att förmå dem att skriva positivt om proportionsval. Uppdraget gick till Allmänna valmansförbundets sekreterare Axel
Jäderin, som i sin ungdom varit redaktör på Falköpings Tidning.
Under sin resa träffade Jäderin redaktörerna för Skaraborgs
Läns Annonsblad och Västgöta-Korrespondenten i Skövde, för Falköpings Tidning och Hjo Tidning samt för nystartade VästgötaBladet i Tidaholm. Resan företogs vid midsommartid 1906, och
finns dokumenterad i flera brev från Jäderin till Valmansförbundets ordförande.15
Av rapporterna till Östberg framgår att Jäderin trodde sig
kunna räkna med stöd för proportionella val av Falköpings Tidning (FT), Västgöta-Korrespondenten (VK) och Västgöta-Bladet
(VB), medan redaktörerna på Hjo Tidning (HT) och Skaraborgs
Läns Annonsblad (SLA) i Skövde var anhängare av Staaffs majoritetsval. Här krävdes byte av redaktörer, menade Jäderin och
15

Brev från Jäderin till Östberg 20/6, 22/6, 24/6 och 25/6 1906. Uppsala UB.
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En av de tidningar som Axel Jäderin under sin resa 1906 ville övertyga
om det proportionella valsystemets fördelar var den då liberala Skaraborgs
Läns Annonsblad. Här tidningshuset på Badhusgatan i Skövde, där tidningen höll till under 1900-talets förra hälft. Bilden från Stadsmuseet i
Skövde. Fotograf: okänd.

föreslog Valmansförbundets ordförande att locka en av dem
med en annan anställning av något slag. I Hjo kunde ett alternativ vara att starta en konkurrerande högertidning.16
En undersökning av de fem tidningarnas ståndpunkter i
samband med de två rösträttsförslagen 1906 och 1907 visar att
det också hos ett par av dem skedde en förskjutning i riktning
Ett nytt tidningsbolag med moderat inriktning kom också till stånd i Hjo,
men först 1908 då rösträttsfrågan redan var avgjord. När bolaget bildats valde
den tidigare tidningsägaren att sälja sitt företag till det nya bolaget (Andersson Odén, 1999:193).

16
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mot det proportionella valsättet. Det är svårt att veta om förklaringen är reella åsiktsförskjutningar eller bara generell välvilja till de förslag som lades fram eftersom de trots allt innebar
vidgad rösträtt, och än mindre går det att säkert säga att förändringarna berodde på Jäderins aktiviteter. Men rörelseriktningen är klar: i maj 1906 var det två av de fem tidningarna
(SLA och HT) som uttryckligen stödde Staaffs majoritetsvalsförslag, två (FT och VB) som i huvudsak förhöll sig neutrala
och en (VK) som var emot. I maj 1907 var det tre som stödde
Arvid Lindmans proposition om proportionella val (FT, VK
och i huvudsak VB) och två som var emot (SLA och HT). Den
i grunden liberala, majoritetsvalsförespråkande Skaraborgs Läns
Annonsblad hade dessutom under vårvintern 1907 tio gånger
på förstasidan haft stora annonser som förespråkade proportionella val. Det ledde till läsarprotester, vilket fick redaktören
att förklara att tidningens linje inte motiverade censurering av
annonserna (SLA 20/11 1906).
Under året som gick mellan behandlingen av Staaffs och
Lindmans rösträttsförslag förekom även notiser i de lokala
Skaraborgstidningarna (t ex SLA 9/11 1907) om försök att få
till stånd politiska möten där de två lantmannapartisterna Carl
Persson i Stallerhult och Lars Johan Jansson i Djursätra skulle
förmås att möta den lokala opinionen, något som åtminstone
Persson ville undvika (Runestam, 1966:271). Den 1 april 1907
hölls till sist ett möte i Värsås missionshus, där Jansson höll ett
föredrag om fördelarna med majoritetsval, men där han också
fick mothugg av en del mötesdeltagare. De närmast följande
dagarna utbröt i de två Skövdetidningarna en diskussion om
vilka som deltagit, och vad mötet egentligen hade resulterat
i. Dagen efter mötet skrev den då liberala tidningen SLA att
det med stor majoritet antagits en resolution för enmansvalkretsar och majoritetsval, men medgav också att en resolution
i motsatt riktning hade förekommit. Opponenterna som velat
ha denna kallades helt kort för ”godsägarna”. Högertidningen
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Västgöta Korrespondenten var noga med att ge opponenterna
titlar och namn, som förstakammarledamoten Åkerberg och
häradsdomaren Bernt Larsson, och enligt VK upplöstes mötet
utan resolutions antagande ”då bland de cirka 250 närvarande
tydligen åtskilliga ej vore röstberättigade och klarhet om läget ej kunde
nås”. I liberala SLA kom en replik under vinjetten Ordet Fritt,
där det hävdades att majoritetsvalförslaget fick ”lågt beräknat
200 röster, medan proportionsförslaget fick högt beräknat 50 röster.”17
Varken mötet i Värsås eller Jäderins aktiviteter i Västergötland fick Lars Johan Jansson eller Carl Persson, att stödja de
proportionella valen när riksdagen i maj 1907 höll omröstning
om den lindmanska propositionen. De höll fast vid linjen med
majoritetsval i enmansvalkretsar. Nu spelade detta ingen roll,
eftersom förslaget gick igenom ändå, sedan förstakammar
högern och en majoritet i andra kammaren accepterat ett förslag väckt av liberalen Daniel Persson i Tällberg, och som förutom proportionella val till båda kamrarna bland annat innebar lägre krav på inkomst och förmögenhet för valbarhet till
första kammaren, samt att ledamöterna även i den kammaren
skulle bli arvoderade. Samtidigt skulle taket för antalet röster
en person kunde ha i kommunalvalen sänkas till högst 40.
Röstsiffrorna som till sist drev igenom den allmänna rösträtten för män i 1907 års riksdag blev 110 mot 29 i första kammaren och 128 mot 98 i den andra. Eftersom reformen innebar ändringar i grundlagen togs den en andra gång i riksdagen
1909, och tillämpades för första gången i andrakammarvalet
1911, det vill säga tio år innan rösträtten blev allmän på riktigt,
genom att också inkludera kvinnor, och lika genom att den
graderade rösträtten i kommunalvalen helt togs bort.

Se Västgöta Korrespondenten 3/4 och 5/4 1907, och Skaraborgs Läns Annonsblad
2/4, 5/4, 9/4, 16/4 1907.
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Första kammaren stretade emot länge, men till sist bet man i det sura äpplet och
godkände allmän rösträtt för män. Här är ledamöternas känslor tolkade av
Söndags-Nisses tecknare Per Lindroth i samband med avgörandet i maj 1907.
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Framgångsrikt opinionsarbete
De första åren på 1900-talet var en formativ period för parti
pressens framväxt i Sverige. Den privatägda liberala pressen
var stark och på väg att organisera sig, samtidigt som uppbyggnaden av den socialdemokratiska pressen just hade inletts i ett
samarbete mellan fackföreningar och parti. Högerpressen var,
liksom riksdagshögern, ideologiskt splittrad och bestod av tidningar med politiska profiler som konservativ, moderat eller
moderatkonservativ. De flesta var mycket lokala och reflekterade främst intressen hos borgerskapet på utgivningsorten. För
högern medförde detta betydande svårigheter att driva opinion
i stora nationella frågor.
Syftet med denna artikel har varit att belysa hur samspelet
under några år utvecklades mellan högerpressen och högern
som politisk organisation. Vi har utgått ifrån en av dåtidens
dominerande politiska frågor – den allmänna rösträtten – och
försökt visa hur högerns hantering av rösträttsfrågan 1904–
1907 bidrog till att bana väg för en sammanhållen högerpress,
eller vad man skulle kunna kalla en partipress till höger.
Riksdagshögern var länge avvisande till allmän rösträtt, och
när principen väl accepterats fanns det delade meningar om
hur valsystemet borde utformas. Den viktigaste konfliktlinjen
gällde om man skulle hålla fast vid majoritetsvalen eller övergå
till proportionella val. När den gemensamma valorganisationen Allmänna valmansförbundet bildades 1904 tog man ställning för proportionella val med motiveringen att det gav rättvisa åt minoriteterna. Den linjen drevs framför allt av närvarande publicister från ledande högertidningar, under motstånd
främst från första kammarens konservativa majoritetsparti.
I opinionsarbetet fick publicisterna betydande inflytande.
En av deras viktigaste uppgifter blev att övertyga konservativa
tidningar att plädera för proportionella val, och opinionsbildningen skedde inte bara genom redaktionell bearbetning utan
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även genom förmedling av ekonomiska bidrag. Genom fonder, skapade genom insamlingar bland förmögna sympatisörer,
gjordes riktade aktieköp för att därigenom söka styra pressen i
önskad riktning men också för att rädda moderata tidningar med
svag ekonomi samt förstärka högerpressen med nya tidningar.
Utfallet av det interna opinionsarbetet måste betraktas som
framgångsrikt. Visserligen lyckades man inte så väl i valet 1905,
men man kunde ändå förhindra att Karl Staaffs rösträttsproposition med majoritetsval gick igenom och stödde sedan Arvid
Lindmans proposition med förslag om proportionella val.
I vår analys har vi inte tillräckligt underlag för att kunna
tillskriva högerpressen en avgörande betydelse för beslutet om
proportionella val, men det är inte heller vår avsikt. Det vi har
visat är i stället hur den positiva inställningen till proportionella
val efter hand kom att bli en stark symbolfråga för högern och
en fråga där högertidningarna kunde enas och skapa en egen
identitet.
Förklaringen till framgången låg troligen i att högerns i
huvudsak defensiva strategi i rösträttsfrågan kunde vändas till
en offensiv politik, där proportionella val sågs som en rättvise
fråga, vilket var en förändring som i hög grad drevs av den
moderata högerpressen. Vår tolkning är därför att frågan om
proportionella val hade stor och sannolikt avgörande betydelse
för formeringen av en sammanhållen högerpress i Sverige, manifesterad 1909 genom tillkomsten av Högerpressens förening.
Det kan som avslutning nämnas att Stockholms Dagblad, som
gått i bräschen för att driva det proportionella valsystemet,
fortsatte som en av Stockholms ledande morgontidningar med
moderat profil. Högerns köp av Svenska Dagbladet medförde
emellertid att dess betydelse som språkrör för den moderata
högern avtog, och i sin fortsatta historia är tidningen nog mest
känd för att 1927 ha arrangerat det första publika luciatåget i
Stockholm. Några år senare slogs Stockholms Dagblad samman
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med Stockholms-Tidningen och försvann som egen tidningstitel.
Istället blev Svenska Dagbladet den ledande högertidningen.

Till sist
Reformeringen av rösträtten fortsatte ju några år senare, med
genomförandet av allmän rösträtt även för kvinnor och ett borttagande av den återstående graderade röstskalan i kommunala
val. I dessa processer var varken högerpartierna eller den moderata pressen pådrivande, snarare tvärtom. Om den kvinnliga
rösträtten skrev Stockholms Dagblad att den ”måste intjänas af
kvinnorna själfva genom starkare intresse för saken” (StD 10/6 1917),
och Nya Dagligt Allehanda ansåg att den kommunala rösträttsreformen ”liknar mera en kupp än en besinningsfull och af hänsyn till
konstitutionens helgd ledd statshandling” (NDA 15/11 1918). I båda
fallen var det åsikter som låg nära dem som brukade drivas av
första kammarens majoritetsparti. Högerns partipress var etablerad, men striden mellan konservatism och moderation var
ännu inte avgjord, vare sig i pressen eller i riksdagen.
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Behandlade tidningar och deras uppgivna
politiska signatur ca 1905, enligt Tollin (1967)
Barometern (Bar)

Moderat konservativ

Dagens Nyheter (DN)

Liberal

Falköpings Tidning (FT)

Moderat konservativ

Gefle Posten (GeP)

Moderat konservativ

Göteborgs Aftonblad (GAB)

Konservativ

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
(GHT)

Liberal

Göteborgs-Tidningen (GT)

Liberal

Halland (Hall)

Konservativ

Hernösands-Posten (HeP)

Moderat konservativ

Hjo Tidning (HjT)

Frisinnad

Jönköpings-Posten (JP)

Moderat liberal

Kristianstads Läns Tidning (KLT)

Moderat liberal

Nordsvenska Dagbladet (NSD)

Nationellt frisinnad

Norrköpings Tidningar (NT)

Konservativ

Nya Dagligt Allehanda (NDA)

Konservativ

Skaraborgs Läns Annonsblad (SLA)

Frisinnad

Skånska Aftonbladet (SkA)

Moderat

Smålands Allehanda (SmA)

Höger

Smålands-Posten (SmP)

Moderat konservativ

Stockholms-Bladet (SBl)

Konservativ

Stockholms Dagblad (StD)

Moderat konservativ

Stockholms-Tidningen (StT)

Frisinnad

Sundsvalls-Posten (SP)

Moderat

Sundsvalls Tidning (ST)

Frisinnad

Svenska Dagbladet (SvD)

Moderat liberal

Svenska Morgonbladet (SvM)

Frisinnad

Södermanlands Tidning (SöT)

Moderat konservativ
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Tidning för Falu län och stad (TFL)

Höger

Vårt Land (VL)

Höger, kristligt betonad

Västgöta-Bladet (VB)

Moderat

Västgöta Korrespondenten (VK)

Moderat konservativ

Örebro Dagblad (ÖD)

Moderat

Östgöta Correspondenten (ÖC)

Moderat konservativ
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Eric Björklund

”Finlands sak var inte vår”
Under vinterkriget mellan Finland och Sovjetunionen
gav Svenska frivilligkåren 1940 ut en ambitiös men inte
helt okontroversiell tidning – ett nummer stoppades
av regeringen – med Olof Lagercrantz som redaktör
och flera av hans litterära generationskamrater i
medarbetarstaben.
Eric Björklund sammanfattar ett dramatiskt kapitel i
nordisk presshistoria.

Tidningen får inte tas in i Sverige. Så löd regeringens dom över
åttonde numret av Svenska frivilligkårens egen tidning Den
Frivillige. Anledningen var att tidningens redaktör Olof Lagercrantz gått till häftigt angrepp på regeringen för att den, som
han menade, svikit Finland under vinterkriget.
Författaren och sedermera Dagens Nyheters chefredaktör, Olof
Lagercrantz, var en av många intellektuella som engagerade sig
för Finlands sak efter Sovjetunionens överfall på Finland den
30 november 1939. Andra kända namn var Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg, Harry Martinson och Eyvind Johnson.

Mediehistorisk årsbok 2021

65

Olof Lagercrantz deltog genast i opinionsrörelsen för
bistånd till Finland. Tillsammans med författaren Karl-Gustaf
Hildebrand skrev Olof Lagercrantz broschyren Finlands sak är
vår som spreds i 900 000 exemplar. Han var också flitigt engagerad som organisatör, debattör och talare för Finlands sak.
Han tillhörde dem inom sammanslutningen Nordens frihet som
ansåg att Sverige omedelbart borde gå i krig på Finlands sida,
en tanke till vilken den svenska samlingsregeringen ställde sig
helt avvisande.
Hans mest kraftfulla insats under vinterkriget var den som
redaktör för Den Frivillige – ett av den svenska tidningshistoriens märkligaste alster. Tidningen utkom under och strax efter
vinterkriget, som pågick i 105 dagar, med tio nummer som i
dag betingar mycket högt samlarvärde.
Den 28 januari 1940 utkom första numret. Olof Lagercrantz
var ensam redaktör och skrev också lejonparten av innehållet.
De första numren trycktes i Haparanda, men när Frivilligkårens drygt 8 000 man började marschera upp mot fronten
i nordöstra Finland flyttade redaktionen till Rovaniemi. Där
trycktes de följande numren på Lapinkansa kirjapaino, Lappfolkets boktryckeri.

Dagorder och dikter
Olof Lagercrantz har berättat att det inte var lätt att komma
till tals med folket på tryckeriet eftersom ingen kunde ett ord
svenska. Men Den Frivilliges sättare, en menig svensk frivillig,
som inte fått åka till fronten på grund av hjärtfel, klarade biffen
genom att på tryckeriet använda ett väl utvecklat teckenspråk.
Denne sättare lämnade inte sättmaskinen ens när bomberna
föll tätt kring tryckeriet. En bomb detonerade tre meter från
väggen och skakade loss tryckeriets stora klocka.
Tidningen utkom en gång i veckan. Den distribuerades till
de frivilliga av fältposten.
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Nyhetsmaterialet inhämtades dels på Olof Lagercrantz resor
till fronten, dels genom kårstabens medverkan. Nyheterna
hemifrån Sverige avlyssnades på en urgammal radioapparat.
Naturligtvis kunde man också läsa dagorder och tal av marskalk Gustaf Mannerheim, rapporter om krigsläget och det
politiska spelet, intervjuer med soldater illustrerade med fotografier från fronten. Även sportnyheter fick plats i tidningen.
Ovärderlig hjälp fick Olof Lagercrantz av Karl-Erik Hillgren
som kommit till Finland som krigskorrespondent för en rad
olika tidningar. Hillgren stod själv för ett av numren av Den
Frivillige och åtog sig gärna vilka uppdrag som helst, lämnade
trevliga och kvicka bidrag och var alltid glad och optimistisk.
En av de mer namnkunniga medarbetarna i Den Frivillige
var den blivande nobelpristagaren i litteratur, Harry Martinson. I nummer tre skrev han dikten Soldat och i nummer sju
dikten Till de fallna. Andra litterära storheter som bidrog till
tidningens innehåll var Jarl Hemmer, Gunnar Mascoll Silfverstolpe och Erik Asklund.

Nummer med sorgkant
Det sjunde numret kom aldrig att distribueras. Det förklaras av
följande notis i nummer nio av Den Frivillige:
”Det sjunde numret var färdigt kvällen den 12 mars och trycktes natten mellan den 12 och den 13 mars. När några hundra
nummer av upplagan tryckts kom meddelande om att fred slutits och detta gjorde i ett slag hela numret förlegat och inaktuellt. Det var ingenting annat att göra än att stoppa pressen.”

Nummer åtta bestod av ett enda blad med en enda text på ena
sidan och försett med en tjock sorgkant.
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Rubriken löd:
”Finlands sak var inte vår. Bottenlös förtvivlan i Svenska
Frivilligkårens led. Vårt Sverige som vi älskade svek sitt broder
land.”

I artikeln talas om att Sverige har svikit sig självt, svikit allt
vad tro och heder heter i världen. Regeringen beskrivs som
en vanärans och neslighetens regering. Den deklaration rege
ringen några veckor tidigare antagit om att inte tillåta transitering av västmaktsstyrkor genom Sverige, beskrev Den Frivillige
som ett utslag av slöhet, inkompetens, bristande historisk bildning, rädsla och förlamad handlingskraft. Dessa egenskaper
hos regeringen har ”bragt Sverige i det skammens läge i vilket
det nu befinner sig”. Det betydde enligt tidningen att landets
framtid aldrig hade varit så osäker och fylld av oro.
Artikeln följdes av en dikt som Olof Lagercrantz författat
och vars två sista rader lyder:
”För oss är livet grymmare än döden,
Vi äga inte mer ett fosterland.”

Det här blev för mycket för den svenska regeringen, varför tidningen med hjälp av det så kallade transportförbudet stoppades vid gränsen och inte fick distribueras i Sverige.
Olof Lagercrantz mötte mycket hård kritik i den svenska
pressen för sina som det hävdades bombastiska uttalanden i
Den Frivillige och kostade honom hans plats som recensent på
Dagens Nyheter. Några årtionden senare blev han dock tidningens chefredaktör. I efterhand har han sagt att han aldrig i sitt
liv vare sig före eller senare fått ett sådant gensvar på något han
skrivit som den gången.
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För mycket för regeringen.
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Nummer nio och tio upptas till stor del av artiklar om fredsslutet och sammanfattningar av frivilligkårens historia och planer för framtiden.

Eric Björklund är journalist och författare med ett förflutet som reporter på
Västernorrlands Allehanda och Nya Norrland och chefredaktör för Svensk
Åkeritidning. Han har givit ut en rad dokumentära skildringar, såsom
Petsamotrafiken, En mur mot öst och Hemmafrontens brödraskap, och fyra
diktsamlingar, På det nedre, Hel och ren, Köttets lust och På upploppet.
E-post: eric.d.bjorklund@gmail.com

■■■

70 Eric Björklund

Thomas Ek

En chefredaktör med stil
Olle Hammarlund började sin publicistiska bana
som notisskrivare hos sin far på Kristianstads Läns
Tidning och avslutade den som krönikör i tidskrifterna
Industria, Böckernas värld och Vi.
Thomas Ek berättar om hans innehållsrika år som
chefredaktör på Textil och Konfektion och Textilia.

Journalisten och författaren Olle Hammarlund (1918–1976)
föddes rakt in i tidningsbranschen. Hans far Karl Oskar Hammarlund (1890–1959), sedermera chefredaktör på Kristianstads
Läns Tidning, var journalist, kåsör och diktare, med flera diktsamlingar bakom sig. Han skrev dessutom under många år dagsvers, företrädesvis i Svenska Dagbladet, under signaturen Völund
Rimsmed. Av sin far lärde Olle mycket. Tidigt fick han följa med
honom till redaktionen. Det var också här på Länstidningen, som
den kallades i folkmun, som han redan som tonåring började
skriva notiser. Förtjänsten var god, tre öre per rad. Han fortsatte
på den inslagna banan under studieåren i Lund i slutet av 1930talet, där han, förutom att läsa statskunskap, litteraturhistoria
och engelska, var medlem av redaktionen på studenttidningen
Lundagård och recenserade film i Sydsvenska Dagbladet.
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Ung chefredaktör med
”snugga”. Olle Hammarlund
använde ibland signaturen
Snugglund. Foto: Ellen
Dahlberg.

Efter studierna i Lund följde beredskapstjänstgöring runtom
i Sverige i olika omgångar under åren 1940–1944. Han togs
tidigt ut till befälsutbildning och tjänstgjorde som plutonchef.
Under signaturen Slocum skrev han kåserier om sina militära bedrifter i Sydsvenska Dagbladet. I det civila arbetade han
i början av 1940-talet under kortare perioder på bland annat
Stockholms studentkårers intressebyrå och Brevskolan (KF).
Samtidigt läste han korrektur på Söndagsnisse-Strix och Grönköpings Veckoblad. Den längsta sammanhängande anställningen
hade han som amanuens, senare sekreterare på Sektionen för
kulturell folkberedskap på Statens informationsstyrelse, under
åren 1942–1945.
Därefter återupptog han karriären som journalist, och den
skulle komma att innehålla ”textila” inslag, om uttrycket til�låts. Det är om dessa denna artikel handlar.
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Chefredaktör och småbarnsfar
Den 7 maj 1945 var den stora nyheten i de svenska kvällstidningarna att Tyskland slutligen hade kapitulerat. På Kungsgatan i Stockholm firade tusentals stockholmare att freden
äntligen var här. Men Olle Hammarlund hade också annat
i tankarna. Dagen efter gifter han sig nämligen i Bromma
kyrka med en flicka hemifrån Kristianstad med, som han själv
senare skriver, ”trollstänk i ögonen” (Hammarlund, 1973:109).
Flickan heter Inga Larell, och är bördig från Norra Åsum. Det
nygifta paret bosätter sig på Drottningholmsvägen i Ulvsunda.
I samband med krigsslutet läggs Statens informationsstyrelse ner, och Olle Hammarlund tvingas se sig om efter ett nytt
jobb. På Informationsstyrelsen hade han träffat Tell G. Dahllöf, anställd vid Svensk-amerikanska nyhetsbyrån. Nu går han
helt sonika upp till honom och söker jobb, men Dahllöf har
inget att erbjuda. Besviken går han och sätter sig på Restaurang
Löwenbräu, dricker öl och äter pytt. Som av en lycklig slump
befinner sig Ragnar Ekman, tidigare chefredaktör på Nya Dagligt Allehanda, också där. Ekman är numera tillfällig redaktör
för den nystartade facktidskriften Textil och Konfektion, och han
tipsar Hammarlund om att söka jobbet som hans efterträdare.
Han ringer dessutom och rekommenderar honom. ”Det var ett
fint öl”, konstaterar Olle Hammarlund efteråt (Hammarlund,
1946).
På grund av Textil och Konfektions skrala ekonomi får han bara
betalt för fem timmar om dagen, trots att arbetsdagarna oftast
blir längre. Men i april 1946 har tidskriftens ekonomi stabiliserats så pass att han kan anställas på heltid. Anställningen gäller
dessutom retroaktivt från årsskiftet, och med förmåner som
bland annat inkluderar fri lunch. Till sin gamle kamrat från
studieåren i Lund, Harald Almström, utbrister han i ett brev:
”då jädrar i hoppet, gick jag till systemet och köpte en flaska
av den dyraste whiskyn de hade och till en strumpbutik och
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köpte ett par argentinska helsilkestrumpor (Ibid.)”. Äntligen
hade han blivit tidningsman, på riktigt.
Familjen Hammarlund växer samtidigt i rask takt. Sonen
Mats föds den 13 januari 1946. Tvillingarna Bengt och Kaj föds
den 29 augusti 1947. Större familj kräver större bostad. Familjen flyttar till Stora Ängby Allé och senare till Hågavägen, båda
adresserna i Norra Ängby. På några år går Olle Hammarlund
från ungkarl till trebarnsfar, och dessutom med en fast anställning som chefredaktör, och han är ännu inte trettio år fyllda.
Textil och Konfektions redaktion ligger en trappa upp på Biblioteksgatan 10. Hustrun Inga och sönerna besöker honom
ofta på arbetet. Äldste sonen Mats får bli talesperson för sina
bröder, när han ser tillbaka på sina många besök på adressen
som liten pojke. Miljön gjorde stort intryck: ”Jag minns den
våta gatstenen utanför – nu utbytt – då man väntade med far
på en droska för hemfart till Hågavägen. Minns även hur man
gick med far till frisörer eller till matställen och annat i kvarteren på gamla Norrmalm innan de rev och byggde om. Mycket
gammaldags bilar, backar och gatsten. Folk som sopade med de
långa kvastarna och en och annan häst med vagn. Det var ett
helt annat Stockholm. Där kunde det också ännu finnas en doft
av hästskit och man kunde få se kläder hänga på tork på linor
från fönstren” (Hammarlund, 2018). Han minns också redaktionslokalerna där fadern tronade i ensamt majestät: ”Där var
knarrande parkettgolv, draperier, speglar, stora skrivbord med
svarta stora bakelittelefoner på. De hade nummerskiva och
ibland t.o.m. vev. Alla hade en väldigt tung lur – bakelit var
tungt” (Ibid.).
Textil och Konfektion ges ut av Textil- och Konfektionsindustrin i Sverige. Den kommer ut med tio nummer om året. Olle
Hammarlund är till en början ensamredaktör men får efter
några nummer en redaktionssekreterare till sin hjälp. Sekreterarna kommer och går. I perioder är han fortfarande ensam
på redaktionen. Efter några år inrättas ett redaktionsråd, med
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vilket han kan diskutera sina idéer. En tjänst som annonschef
tillsätts också.
När kriget slutar ligger stora delar av Europa i ruiner. Svensk
textilindustri är dock helt intakt och står redo att förse Europa
med kläder. I mitten av 1940-talet är textil- och konfektionsindustrin den näst största industrigruppen i Sverige med över
100 000 anställda. Sverige var alltså under de här åren något
av en stormakt inom textilbranschen. Det märks också i Textil
och Konfektion som präglas av en stor framtidstro. I takt med att
exporten ökar blir tidskriften snart också alltmer internationell. I nr 7/1946 berättas om ett engelskt studiebesök: ”Engelsk ylleindustri studerar svensk – bildsvep från Kristianstad
och Norrköping”. I innehållsförteckningen talas det mer klarspråk: ”Fadern lär av sonen.” Textilindustrins hemland England lär av Sverige, det var sensationellt.
På en av bilderna syns en ung, välklädd redaktör i samspråk
med engelska företagsledare. Olle Hammarlund var alltid
noga med sin klädsel, som det anstod en chefredaktör i textilbranschen. Tweedkavaj givetvis, och gärna en lammullscardigan under kavajen. Han bar helst fluga, inte gärna slips.
Men även om den engelska textilindustrin är den som fortfarande röner störst uppmärksamhet i Textil och Konfektion så
finns här också artiklar om fransk, tysk och amerikansk textilindustri, ja till och med rysk. Efter några år även australiensisk,
argentinsk, brasiliansk, indisk och kinesisk. Det är en spännande tid att verka inom textilbranschen.
När Hammarlund tillträder är Textil och Konfektion ett forum
för ingenjörer som berättar om tekniska innovationer och
direktörer som talar om företagsorganisation och nya marknader. Den är en tidskrift för tekniker och ekonomer. Artiklarna
vänder sig i första hand till fackmän. I den mån den nye chefredaktören har mandat försöker han introducera ett ”lättare”
innehåll. Han vill göra en modernare tidskrift som vänder sig
till en bredare läsekrets. När man bläddrar igenom årgångarna
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märker man att Olle Hammarlund successivt flyttar fram sina
positioner. Han utökar avdelningen ”Vår Utländska Post” där
han själv gör sammanfattningar av utländska artiklar inom
textilområdet. Han låter sin bror Sven skriva en artikel om
svensk sidenfabrikation i 1700-talets Kanton. I nr 4/1946 skriver Vera Diurson om ”Våra vardagskläder”. I artikeln förekommer dessutom för första gången i tidskriftens historia tecknade
modeillustrationer, gjorda av Göta Trädgårdh, en portalfigur
inom svensk mode- och textildesign. Han utökar modebevakningen ytterligare och ber om en artikel från den i Paris baserade modeskribenten Gurli Sevon-Rosenbröijer, som han även
senare skall samarbeta med. År 1947 ser han till att omslaget får
ett nytt utseende. Samma år introduceras också avdelningen,
med den för Hammarlund så typiska vinjetten ”Kontakt och
samverkan”. Samtal och kommunikation låg honom varmt om
hjärtat, och denna avdelning skulle sätta företagsdemokrati i
fokus. I avdelningen finns också vinjetten ”Historiska hörnan”.
Man märker att han börjar bli varm i kläderna. Tidskriften
blir alltmer ”hammarlundsk”. Så pass varm i kläderna att han
känner sig redo för en ny utmaning.

Sagan om Textilia
Under rubriken ”Nya tidningar” kunde man den 16 november
1948 läsa följande i Svenska Dagbladet: ”Redaktör Olle Hammarlund har fått justitieministerns tillstånd att från tryckeri
i Stockholm utge en periodisk skrift med namnet Textilia.”
Så här presenterade den nya modetidskriften sig själv när
den introducerades på marknaden samma höst: ”Textilia – en
modern och levande modetidskrift av för Sverige fullkomligt
nytt slag”. Och så var det verkligen. Någon renodlad modetidskrift fanns inte i Sverige vid den här tiden. Konkurrensen
begränsade sig till Damernas värld och Femina som också skrev
om kläder och mode.

76 Thomas Ek

Textilias omslag trycktes alltid i färg, men här är två som gör sig lika bra i
svartvitt. Foto: Hans Hammarskiöld.

Textilia var en branschtidskrift som i första hand vände sig till
detaljister och grossister inom textilbranschen. Samtliga fick
ett exemplar av tidskriften utan kostnad. Tanken var att Textilia skulle attrahera klädbutiker som kunde ha den liggande
framme för kunder att bläddra i. Därmed skulle intresset med
tiden sprida sig som ringar på vattnet. I ett av sina återkommande ”Samtal med läsekretsen” påpekar Hammarlund hur
billig tidskriften i själva verket är: ”Textilia kostar bara 5 kr. om
året – det är vad Ni lägger ut på två paket cigarretter. För 50 kr.
får tio av Edra medarbetare Textilia två gånger om året. Det är
ett mycket billigt pris” (Textilia, 1949:100).
Olle Hammarlund är alltså i stort sett ensam på marknaden,
och det är också han som är både chefredaktör och ansvarig
utgivare. Textilia är att betrakta som en avknoppning av Textil och Konfektion. På sätt och vis fungerar de som kommunicerande kärl. I första hand är det Textil och Konfektion som tjänar
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på arrangemanget, genom att en ny typ av material kommer in
i tidskriften, först och främst modereportage.
Ett tidskriftsprojekt av den här digniteten är givetvis omöjligt att sjösätta utan både en bred kunskap och ett stort kontaktnät inom modebranschen. Under de dryga tre år som
Hammarlund varit på Textil och Konfektion hade han skaffat sig
detta. Men han är givetvis inte ensam om att ”göra” tidskriften. I själva verket omger han sig med flera av de främsta inom
området.
I redaktionen får Olle till en början hjälp av Gull Nordensson. På den viktiga posten som moderedaktör tillträder efter
några nummer Monica Sjöholm, som kommer att bli en av
Olles bästa vänner. I en intervju berättar hon att hon ofta gick
till redaktionen på Biblioteksgatan för att prata och umgås
med Olle (Bastide, 2019). Arbetet med Textilia verkar ha varit
informellt och lekfullt, präglat av pionjäranda. Själv hade hon
en bakgrund på Beckmans designhögskola som Anders Beckman och Göta Trädgårdh hade startat 1939, först som elev, därefter som assistent till den högt beundrade Göta Trädgårdh,
och slutligen som lärare. Redan i början av 1950-talet flyttar
hon till Paris, gifter sig med författaren François-Régis Bastide,
som för övrigt även han tillhör medarbetarna i Textilia. Hon
förblir Frankrike trogen och gör sig känd som konstnär under
namnet Monica Bastide. Hon efterträds som moderedaktör av
Ingrid Rosell.
Bland fotograferna märks de unga, blivande stjärnfotograferna Rune Hassner och Hans Hammarskiöld. På reklam- och
tecknarsidan är det också väl sörjt för kvaliteten med namn
som Anders Beckman, Olle Eksell och Lillemor Tell. Bland
skribenterna kan nämnas Sophie de Bruyère (pseudonym för
Gurli Sevon-Rosenbröijer), som rapporterar om de senaste
modenyheterna från Paris; Else Kleen (signaturen Gwen) som
skriver krönikor i varje nummer; och sist men inte minst chefredaktören själv som drar ett tungt lass.
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Textilia blev snabbt känd för sina exklusiva modereportage från Paris.
Sophie de Bruyère (pseudonym för Gurli Sevon-Rosenbröijer) skrev texterna.
Här har Dior öppnat sina portar. Foto: Rune Hassner.

Textilia kommer ut med två fullmatade nummer per år i takt
med det nya modets introduktionsfaser: ett vår/sommarnummer och ett höst/vinter-nummer. Tidskriften har ett stort,
generöst format. Papperet är glansigt och fint. Layouten är
både modern och typografiskt oklanderlig. Bildmaterialet och
illustrationerna håller högsta klass. Textilia ger helt enkelt ett
exklusivt intryck.
Det redaktionella materialet ligger genomgående på en hög
nivå. Man gör återkommande reportage från Paris om modet
hos kända modehus som Dior, Raphael, Schiaparelli, Hermés
och Raphael. Rune Hassners stämningsfulla fotografier från
Paris gör inte reportagen sämre. Man gör också bildreportage
på hemmaplan, som det charmiga ”Kajsa och Klas – en romantisk textilhistoria”, där Hans Hammarskiöld tar bilderna och
Monica Sjöholm skriver texterna. Monica Sjöholm agerar för
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övrigt också modell på flera av fotografierna i Textilia, varav
några är tagna i hennes dåvarande lägenhet ovanför restaurangen Bacchi Wapen i Gamla Stan, på tal om den informella
andan i Textilia.
Men man skildrar också modets kulturella och sociala
aspekter. Särskilt minnesvärd är artikeln ”Yvonne, en sömmerska”, om villkoren för en sömmerska i den parisiska modevärlden. För det kulturhistoriska materialet står oftast chefredaktören själv. Under Textilias livstid skriver han bland annat om
maskulin modefilosofi, bomull, strumpstickningsmaskiner och
Kungl. Operans klädkammare.
Trots Textilias moderna och ambitiösa framtoning är den
också något av ett familjeföretag. De tre sönerna Hammarlund
får agera fotomodeller i flera nummer, och ikläda sig både kavajer
och underkläder. I ett av numren kan de ses klättra på chefredaktören själv som givetvis har pipan lätt nonchalant i munnen. I tidskriften förekommer faktiskt också dikter. I stort sett i
varje nummer skriver en viss Völund Rimsmed, och hans dikter
fungerar även här i Sveriges modernaste modetidskrift. De är
givetvis lätt anakronistiska i sammanhanget, men kanske bidrar
just detta till att göra läsningen av tidskriften så givande. Här
finns utrymme för överraskningar. K. O. Hammarlund skriver
också under sitt eget namn i Textilia, och är som vanligt briljant.
Artikeln ”Sveriges första modetidskrift” som handlar om Konst
och Nyhets Magasin för Medborgare af alla Klasser som startades av
kammarherren Fredrik Boije i början av 1800-talet, är verkligen
ett nöje att läsa. Även brodern Sven medverkar i ett nummer
med en initierad artikel om Jean Eric Rehn, som förutom allt
annat var den förste svenske konstnär som tecknade mönster åt
den svenska konstindustrin. Familjen Hammarlund levererar!
Men efter fyra år tar den vackra sagan om Textilia slut.
Anledningen kan man bara spekulera om. Kanske tar både
orken och lusten slut hos chefredaktören själv. Kanske säljer
inte tidskriften tillräckligt. Annonsörerna verkar i alla fall
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hänga med in i det sista. Det var, som sagt, en tid då svensk
textilindustri stod stark. Bland annonsörerna märks Skandinaviska Korsettfabriken, Algots, Melka och Cewo Kappor. Att
bläddra i Textilia är som att tas med på en tidsresa.

Ny energi
Efter äventyret med Textilia var det dags att återvända till vardagens lunk på Textil och Konfektion. Även om redaktionslokalen är densamma för båda tidskrifterna så känns det som om
han under några år haft ett särskilt skrivbord för Textilia, där
han kunde testa sina idéer i full frihet. Tidskriften hade verkligen satt guldkant på sin chefredaktörs tillvaro. Men det hade
varit arbetsamma år. Nu har han krafter över.
Parallellt med arbetet med Textilia hade han ägnat mer och
mer av sin tid på Textil och Konfektion till reportage av olika
slag, en tidigare inte så vanlig ingrediens i tidskriften. Som
exempel på hans egna reportage kan nämnas: ”Hallå licensavdelningen. Vi besöker textilrådets licensavdelning” och ”Vi
besöker Textilfabrikantföreningen i Köpenhamn”. Lägg märke
till det inkluderande och familjära tilltalet. När han talar om
”vi” är det också sina läsare han menar. När han nu kan ägna
all tid åt Textil och Konfektion gör han en rivstart.

År 1953 fick Textil och Konfektion en
ny omslagslayout. Typsnittet och den luftiga
formen signalerar en ny tid. Ingrid Rosell,
medarbetare även på Textilia, stod för
illustrationen.
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Det knallgula omslaget till nr 5/1953 slår verkligen an en för
tidskriften helt ny ton. På omslaget har det gängse fotografiet
med motiv från textilbranschen ersatts med en tecknad illustration. I fortsättningen kommer motiven att väljas allt friare,
och omslagsillustrationerna förblir tecknade. Teckningen i premiärnumret är gjord av Ingrid Rosell, tidigare moderedaktör i
Textilia, och visar ett öppet fönster med ett Stockholmspanorama. Den är hämtad från ett längre reportage inne i tidningen,
”Sommartitt i Textil-Stockholm”, där flera kända textilföretag
porträtteras, bland andra Otto Halldéns Damkonfektions
fabrik och Sidenfabriken K. A. Almgren. I ledaren konstaterar
Hammarlund: ”Nu fläktar en ljum sommarvind genom fönstret”. Och det gör det verkligen också i tidskriften. Tilltalet är
inte längre lika stelt och högtravande utan mer avspänt. Tidskriften börjar bli ”du” med sina läsare.
Äventyret med Textilia har gjort att Olle Hammarlund nu
tar sig an sina uppgifter på Textil och Konfektion med en ny
energi. Här finns numera en lekfullhet som tidskriften mår bra
av. Han inför vinjetten ”Månadens bild”, där man för övrigt
i nr 6/1953 kan se två av sönerna Hammarlund visa upp en
fin fångst: en gädda nästan lika lång som de själva. Fotograf:
Hammarlund. Han skriver själv kortdikter i anslutning till bilderna under signaturen Ping. I varje nummer finns nu också
minst en skämtteckning, oftast hämtad från The New Yorker
eller brittiska Punch. Men seriositeten finns givetvis kvar. Man
ger ut ett Konstfiberlexikon. I lexikonet försöker man bringa ordning i den djungel av specialtillverkade namn som florerar på
marknaden, till exempel ”airlon”, ”terylon” och ”ultralon”.
År 1953 fyller Textil och Konfektion tio år. Årgångens sista nummer är ett jubileumsnummer. Med ett leende på läpparna noterar
man nu ett helt uppslag med rubriken ”Samtal med läsekretsen”.
Äntligen tänker man, texten är nämligen så typiskt Olle Hammarlund som en text vid den här tiden kan bli:
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Textil och Konfektion ändrade
under Olle Hammarlunds tid
utseende flera gånger. I nr 1/1957
förnyades tidskriften återigen – av
Per Beckman.
När man arbetat med en tidning i åtta och ett halvt år och med
anledning av tidningens tioårsjubileum – vilket självklart måste
framhållas, ty alltid kan det ge några vitaminer åt annonsförsäljning eller prenumerantackvisition – beställer fram ett tioårsregister över införda artiklar och finner att man under alla
dessa enligt författarregistret endast är skyldig till två artiklar,
då borde man givetvis söka sig ett annat jobb.
I förtvivlan signerar man modigt allt vad som går att signera i jubileumsnumret.
(Textil och Konfektion, 1953:42)

Men de osignerade artiklarna fortsätter han med, trots allt. Det
är så en chefredaktör bör bete sig, verka men inte synas.
Det dröjer några år, men i nr 1/1957 sker nästa stora förändring. Tidskriften får en ny, handskriven logotype – och på
köpet mer personlighet och karaktär. Kanske hade inspirationen kommit från Textilia, vars logotype också var handskriven.
Rubrikerna inne i tidskriften är för övrigt också handskrivna, i
enlighet med den nya grafiska profilen. En annan nymodighet
införs på omslaget där man från och med nu kan läsa artiklar-
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nas rubriker och ”puffar” för de viktigaste. Med detta vill man,
som chefredaktören skriver: ”ange tonen för en mera nyhetsbetonad linje” (Textil och Konfektion, 1957:28). Omslaget får i
fortsättningen en särskild dekorfärg som byts ut varje nummer.
Tidskriften ändrar också periodiseringen och utkommer oftare
med 18 nummer/år och är, som en följd av detta, något tunnare.
Men det görs också andra, redaktionella förändringar. Olle
Hammarlund får från och med nu ett eget utrymme på sista
sidan för sina skötebarn ”Samtal med läsekretsen” och ”Spaltsalt”. I ”Spaltsalt” publicerar han roliga historier, tänkvärda
citat och skämtteckningar. Men det är i ”Samtal med läsekretsen” som det mest anmärkningsvärda händer.

Samtal med läsarna
Vinjetten till ”Samtal med läsekretsen”, en fotogenlampa, känner vi igen från Textilia, där den beledsagade avdelningen ”Kring
aftonlampan”. Det var i dess flackande sken Hammarlund tog de
första stegen mot ett personligt kåserande. Nu går han vidare. I
de första ”samtalen” citerar han Olof von Dalin, Bellman, Frans
G. Bengtsson och Gabriel Jönsson. Idel, ädel, svensk litterär
adel. Det säger en hel del om i vilken riktning han vill gå. Han
märker säkert själv tidigt att han har en fallenhet för det här. Han
lyckas med konststycket att smussla in bildningen på ett närmast lekfullt sätt. Läsaren märker det inte, förrän den redan är
absorberad. Ett konststycke i sig. Ofta är det också roligt, mycket
roligt. Det ligger givetvis hårt arbete bakom, men det märker
läsaren inte mycket av. Han rör sig från ämne till ämne, till synes
utan ansträngning. Det är nu han på allvar börjar utvecklas till
en skribent med en egen stil, ett eget tilltal.
Efterhand får kåserierna under ”Samtal med läsekretsen”
också egna rubriker. I ”Polarväder” tar han avstamp i en snöstorm kring Stureplan i Stockholm, och rör sig sedan via diverse
kuriositeter som världens äldsta katt, världens störste man och
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världens äldsta kvinna, för att hamna på USA:s metereologiska
station på Sydpolen där ett köldrekord har uppmätts, minus
70° C. Till slut når han fram till det han egentligen vill berätta
om, nämligen hur Daily Mail-reportern Noel Barber (ständigt dessa journalister) är klädd när han skall ge sig ut i den
70-gradiga kylan för att gå på bio i en plasthydda, 150 meter
bort:
Då måste han plocka på sig tre par sockor, tjocka fårskinnsfodrade kängor, långa kalsonger, vadderade benkläder, tjock
undertröja, flanellskjorta, väldig pullover samt massor av
yllehalsdukar, dessutom på huvudet en luva med öronskydd,
utanpå den en skinnmössa, samt vindtygsjackans kapuschong
och ännu en vindtät huva, slutligen tre par vantar; ett par ylle,
ett par nylon och så ett par ytterfodral med band runt halsen
som på min tvåårige son Nils.
(Textil och Konfektion, 1958:32)

Det är en uppräkning värdig en redaktör i textilbranschen. I
krönikans avslutning verkar han vilja ge sken av att vara en
bekväm innesittare som hellre sitter hemma i stugvärmen och
skriver om strapatser än upplever dem själv. I själva verket var
han en friluftsmänniska sedan barnsben. Hans far tog med
honom på oräkneliga utflykter och exkursioner ute i naturen.
Han mindes givetvis också fortfarande de bistra krigsvintrarna
på 1940-talet när han var stationerad i Tornedalen. Eller också
är det bara så att han vill visa sig lite mänsklig:
Då värmer jag mig hellre, medan snöstormen ylar därute med
en kopp hett te och ägnar kanske en tanke åt britternas vördade drottning Victoria, som när hon sa till att hon ville ha det
starkt, därmed antydde att det skulle vara whisky i.
(Ibid.)
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Redan i Textil och Konfektion
hittade Olle Hammarlund till sista
sidan. Här samlade han sina skötebarn ”Spaltsalt” och ”Samtal med
läsekretsen”. Hans krönikor på ”Sista
sidan” i Industria skulle komma att
bli legendariska.

I ”Polarväder” gör således Nils, den yngste medlemmen av
familjen, debut i det litterära rampljuset. Mer och mer börjar Olle också utgå från sig själv och sin familj i sina krönikor.
Detta medför att hans texter ökar i närvaro och angelägenhet.
I Olle Hammarlunds kåserier finns det nästan alltid en ”textil” dimension, även om det inte alltid är uppenbart vid första genomläsningen. Han skriver ju förvisso i textilbranschens
facktidskrift, så man hade kanske inte förväntat sig något
annat. Men han försöker hela tiden hitta nya intressanta vinklar på ämnet kläder och mode.
”Gentleman” handlar om två fullvuxna grabbar: Chrustjev
och Ingemar Johansson. Året är 1959 och Chrustjev är i ropet:
Tre ting ser man aldrig i Sovjetunionen, sa Chrustjev nyligen:
vätebombsfabriker, fingertoppar och herrskor. Fabrikerna är
hemliga, fingertopparna sitter inne i ärmarna och skorna försvinner i de breda byxslagen. Vi behöver modernare kläder, sa
Chrustjev.
(Textil och Konfektion, 1959a:32)
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Själv beställde han, enligt Hammarlund, sina kläder från Italien.
I Madison Square Garden i New York skrivs samma år
svensk idrottshistoria. Ingo mot Floyd, en angelägenhet för
hela Sverige. Floyd Patterson är den regerande mästaren.
Utmanaren till tungviktstronen brukar normalt presenteras
på ett avskräckande sätt: ”iklädd metallbesatt bälte, [---] korta
boxarbyxor, håriga ben och imponerande bringa, huvudet
framböjt som en tjur och de boxhandskklädda nävarna upplyfta till gard” (Ibid.). Men Ingemar Johansson har i flera år
visat kläder för Libo i Borås, och vet hur en slipsten skall dras.
Han visar i stället upp sig, klädd ”i prydlig, lite engelskt skuren
kavajkostym, snygg ren skjorta med svart stickad slips, ett tunt
paraply över ena handleden samt ett par eleganta svinläders
handskar nonchalant i ena nypan” (Ibid.). Så brukar inte en
tungviktsutmanare framstå. Men han gör dundersuccé i de
amerikanska tidningarna. Man förstår att Floyd måste ha blivit
konfunderad. Så gick det som det gick. Ingo erövrade mästarbältet. Men han borde, enligt Olle Hammarlund, också ”premieras av Herrmoderådet” (Ibid.).

Central position
Chefredaktörskapet på Textil och Konfektion innebar inte bara
att skriva och redigera tidskriften, utan också att vara tidskriftens ansikte utåt. Han åtog sig en rad sidouppdrag för både sin
egen och tidningens räkning. Uppdragen visade att chefredaktörskapet hade gett honom en central position inom svensk
formgivning och design. Han tillhörde dem som räknades i
branschen. Han sitter bland annat, tillsammans med Karl-Erik
Forsberg, en av Sveriges främsta grafiska formgivare genom
tiderna, i juryn för Svenska Tidningsutgivareföreningens tävling om bästa förstasida, våren 1958. Smålands Folkblad, Gefle
Dagblad och Svenska Dagbladet står som segrare i sina respektive
klasser (Pressens Tidning, 1958:1).
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Han deltar också i en rad debatter av olika slag. Den 28 juli
1958 kunde man till och med se redaktör Hammarlund på TV.
Att vara med i TV var inte vardagsmat på den tiden. Sändningarna var heller inte alltid helt problemfria. Den nervositet som
Olle kände inför sin medverkan var alltså fullt förståelig, även
om han också senare i livet kunde känna sig obekväm i dylika
sammanhang. Så här skriver Stockholms-Tidningen om kvällen
då programmet sändes:
Det började med tio minuters stirrande på den danska pausbilden. Den är inte vacker. Därpå följde en inte alldeles intressant gymnastikuppvisning från Ollerup, där bilderna inte på
något sätt kunde mäta sig med de agerande i spänst och där
den svenske speakern till sist inte visste vad han skulle prata
om. När man väntat ut den sändningen, fladdrade det till på
bildskärmen och det blev testbild i tio minuter. Så äntligen ett
ganska trevligt nummer av Perry Como Show.
(Stockholms-Tidningen, 1958)

Därefter började äntligen ”Lilla kammaren: Kvalitet, Konkurrens, Konkurs…”. Kraftigt försenat och, till följd av detta, även
förkortat. Programmet handlade om de billiga importvarornas
växande framgång i svensk handel. ”Fosterländsk konsumentupplysning”, konstaterade man i Dagens Nyheter. Deltagare var,
förutom Hammarlund själv, fil. lic. Arthur Hald, direktör Tore
Sergenius och redaktör Willy Maria Lundberg. Inga duvungar,
således.
Arthur Hald (1916–1993) förtjänar en närmare presentation. Han var son till den legendariske glaskonstnären Ewert
Hald, och själv en stor profil inom svensk formgivning. Vid
tiden för debatten var han ordförande i den mäktiga Svenska
Slöjdföreningen. Han hade dessutom tidigare varit chefredaktör för föreningens tidskrifter Form och Kontur (1946–1955).
Hald blev sedermera konstnärlig ledare för Gustavsbergs porslinsfabrik.
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Svenska Slöjdföreningen
inbjuder i en annons i Svenska
Dagbladet till debatt om svensk
formgivning på utställningen
”Form i centrum”.

Men i denna debatt kunde man inte leva på vare sig gamla eller
kommande meriter. Programmet dominerades i själva verket
helt av en annan av deltagarna. Willy Maria Lundberg (1909–
2004) var en pionjär inom svensk konsumentjournalistik, och
en stridbar sådan. Smeknamnet ”Rotborstarnas Jeanne d’Arc”
säger väl det mesta (Röster i Radio-TV, 1958:15).
Till programmet hade hon tagit med sig rekvisita, för att
visa exempel på dåliga utländska varor: ”en dalahäst made in
Japan, en kofta som krymper åtskilliga nummer vid första tvätt
samt en kopp, som går sönder när man tar i den” (MorgonTidningen, 1958). Men inte bara det, hon visste vad hon talade
om. Recensenterna var lyriska: ”Hon är en i det närmaste idea-
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lisk debattör, entusiastiskt anklagande, lika entusiastiskt försvarande, med mycket salt och peppar i replikerna” (Svenska
Dagbladet, 1958a). Om Willy Maria Lundberg har mycket klokt
sagts. Kanske sammanfattar Anna-Maria Hagerfors det bäst:
”Hon lärde oss handla rätt” (Dagens Nyheter, 1994).
Med den rutinerade Willy Maria kunde Olle inte mäta sig,
i alla fall inte den här gången. Men han klarade sig ändå med
hedern i behåll i sin TV-debut. Han stod åtminstone för ”några
klarlägganden”, enligt en av recensenterna (Dagens Nyheter,
1958). Då gick det bättre för honom i en annan debatt.

Den estetiska badborsten
Hösten 1958 anordnade Svenska Slöjdföreningen utställningen ”Form i Centrum” i den nybyggda och ”ultramoderna”
Hötorgshallen. I anslutning till utställningen arrangerades
debatten ”Formgivaren, folkhemmet och försäljningspaniken”.
Några av deltagarna känner vi från tidigare, förutom Hammarlund, Willy Maria Lundberg och Arthur Hald, som ledde
debatten. Men här fanns också bland andra filosofen Teddy
Brunius och Ulf Hård af Segerstad, chefredaktör för tidskriften
Form. Debatten drog en stor publik och hölls i en lokal intill
utställningslokalen, Ringbaren, som snabbt blivit ett stamfik
för skinnklädda spättor och knuttar. Förvånade fick de nu se
lokalen invaderas av docenter, licentiater, direktörer, redak
törer, arkitekter, konstnärliga rådgivare och formgivare; och
de flydde naturligtvis fältet.
Debatten inleddes av Arthur Hald som formulerade huvudfrågan: Vem skulle formgivaren vara lojal mot? Mot producenten? Mot konsumenten? Mot sig själv? Eller kunde han möjligen utföra akrobatnumret att vara lojal mot alla tre parterna?
Fil. lic. Brita Åkerman var den första som därefter tog till orda.
Hon anklagade Svenska Slöjdföreningen för att bedriva l’art
pour l’art och misslyckas med att få ut formgivarna i folkhem-
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met där de, enligt henne, hörde hemma. Trots hennes fräna
inlägg blev det ingen riktig fart på debatten: ”Docenterna
och redaktörerna avlöste varandra i talarstolen, läste upp sina
medhavda manuskript och gjorde harmlösa reflexioner som
knappast kunde motivera det väldiga publikuppbådet som
höll på att spränga lokalen” (Svenska Dagbladet, 1958b). Även
Hammarlund hade manuskript med sig. Titeln var ”Slöjdföreningen, paradsakerna och vardagsvarorna”. Men han hade lärt
sig av Willy Maria Lundberg och hade den här gången med sig
rekvisita: en svart plastbadborste designad av Sigvard Bernadotte och Acton Bjørn, och utställd på ”Form i Centrum”:
Här har vi en badborste. Det är en vacker badborste, sedd i profil mot en vit badrumsvägg eller mot en vit tidningssida är den
rent grafiskt dekorativ, en verkligt exklusiv grunka, en prydnad
för varje badrum.
Men tar man den i handen när man sitter i sitt badkar och
är tvålig i ögonen och tvålig om händerna, då har denna dekorativa badborste den utomordentligt förargliga egenskapen, att
den vänder sig i den tvåliga handen och borstar en på ryggen
med den blanka avigsidan. Den fyller med andra ord en estetisk
funktion men knappast någon annan.
(Hammarlund, 1958)

Hammarlund hade utan tvekan gjort en grundlig research.
Man kan se honom sitta där intvålad i badkaret. Han använder
sig av badborsten på ett skickligt sätt för att illustrera sin tes
att det inte är tillräckligt att en produkt är vacker, den måste
också vara funktionell. Hans huvudsyfte är att rikta fokus mot
vardagsvarornas formgivning, och det är textilierna han vurmar mest för:
Ett tyg är levande, skall åtminstone vara det, det skall leva i sitt
fall, sina veck, sin drapering, sin känsel mot huden, sin struktur, sitt spel av ljus och skuggor samt, som sagt, i sin funktion
som nyttoföremål, som god tjänare i handen eller på kroppen
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Här tronar en luttrad chefredaktör i sitt stora arbetsrum på Biblioteksgatan.
Fotografiet är taget 1958, Olle Hammarlunds näst sista år på Textil och
Konfektion. Foto: Lennart Edling.

eller under kroppen som kudde eller soffa, eller som svajande
draperi, som torkande handduk, som svepande kjol, som smidigt kostymtyg, som halvt genomskinlig gardin, som en andra
hud i form av korsetter och undertröjor, som värmande plagg,
som svalkande plagg, som skyddande plagg, som erotiskt tilldragande plagg, som paradplagg, som tyg att se på och känna
på, tyg att gå på och trampa på, som tyg att duka festmiddagar
och vardagsmål på, som tyg att tvätta, att slabba upp, som tyg
att borsta av, att pressa, att slå ifrån sig smuts, att behålla veck
och undvika veck, att behålla värme och avge värme, att tillsammans med luft – som är 80 % av vår kostym – omge oss
med en trivsam klädnad som följer oss när vi går, när vi sitter,
när vi cyklar, när vi badar, springer i terräng, spelar golf eller
står och gör debattinlägg i Slöjdföreningen.
(Ibid.)

Håll med om att denna apologi för klädesplaggens praktiska
funktion är fint formulerad, i en enda mening, ett enda andetag. Dagen efter fångar Aftonbladet Hammarlunds resonemang
i en snärtig ingress:
Vem gör en städrock åt fru Johansson? En städrock som inte
skrämmer slag på hennes barn genom sin storblommighet. Det
är mycket väsentligare än att den nyrenoverade banklokalen
får paraddraperier med mönster av en känd designer. Varför
sysslar dagens svenska formgivare inte med vardagsvaror, med
morgonrockar, underkläder och TV-möbler?
(Aftonbladet, 1958)

Hammarlunds brandfackla får stort genomslag i den efter
följande debatten. Att utse segrare i debatter är vanskligt, särskilt om man själv inte varit med. Men det är honom tidningarna citerar i sina artiklar dagen efter. Hans inlägg publicerades
sedermera, i redigerad form, i tidskriften Form under rubriken
”Glöm inte vardagsvaran” (Form, 1959).
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Ett sista reportage
Tiden på Textil och Konfektion började lida mot sitt slut. I
nr 9/1959 meddelar chefredaktören att han kommer att sluta
vid årsskiftet. I det näst sista numret som Hammarlund basar
över finns en stort uppslagen artikel om militäruniformer
genom historien. Artikeln är visserligen inte skriven av honom
själv, men man slås plötsligt av insikten att det nog inte var
en tillfällighet att han hamnade i textilbranschen. Det vimlar
nämligen av uniformsskräddare i hans släkt. Uppenbarligen
hade han det i blodet.
I sitt sista nummer (nr 18/1959) får han resa till England.
Kanske skall resan ses som ett tack för lång och trogen tjänst.
Men resan är ingen nöjesresa. Slutdestinationen är belägen
i södra Wales. Han skriver ett långt reportage om Europas
största nylonfabrik British Nylon Spinners. Reportaget blir
också hans egen avskedspresent till sina läsare. Sin vana trogen
skriver han inte enbart om nylon:
Att åka Pullman i England är ungefär som att läsa Conan
Doyle: man dricker sitt morgonthe, serverad av en vänlig kolsvart yngling, och utanför den regniga rutan rusar landskapet
förbi i all sin rökiga charm. Vi är på väg över Cotswolds kullar
och skall dyka ner genom tunneln under Severn för att komma
upp i Monmouthshire.
Watson mitt emot, heter Tom Dawson. Det är en vänlig ung
man med lite vemodiga ögon.
(Textil och Konfektion, 1959b:28)

Han har blivit bra på att fånga läsaren, Hammarlund. Det är
bara Sherlock Holmes som fattas.
Textil och Konfektion går in i 1960-talet med en ny chef
redaktör. Ingen för längre några samtal med läsekretsen. Spalterna innehåller färre skämtteckningar och nästan inget ”salt”.
Bläddrar man framåt i årgångarna så inser man att tidskriften
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inte längre är sig lik. Textil och Konfektion har blivit en helt normal facktidskrift.
Olle Hammarlund går vidare i karriären, till Industria närmare bestämt, men det är som man brukar säga, en helt annan
historia.

Referenser
Otryckt material
Bastide, Monica (2019). Intervju med Monica Bastide i Paris, 3/11.
Hammarlund, Olle (1946). Brev till Harald Almström, Annandag Påsk. Brev 1944–1969, volym 1, Olle Hammarlunds efterlämnade papper, Lunds Universitetsbibliotek (LUB).
Hammarlund, Olle (1958). Formgivaren – folkhemmet – försäljningspaniken. Svenska Slöjdföreningen 28.10.58. Slöjdföreningen, paradsakerna och vardagsvarorna. Manuskript,
volym 41, Olle Hammarlunds efterlämnade papper, LUB.
Hammarlund, Mats (2018). Mejl till artikelförfattaren, 29/12.

Tidskrifter
Form (1959). Olle Hammarlund, Glöm inte vardagsvaran, nr 1,
s. 21–23.
Pressens Tidning (1958). Osignerad, Gefle Dagblad gjorde bästa
förstasidan, nr 10, s. 1–11.
Röster i Radio-TV (1958). Stig Gränd, Arg Amason slår larm,
nr 30, s. 14–15.
Textilia (1949). Olle Hammarlund, Samtal med läsekretsen, nr 2,
s. 100.
Textil och Konfektion (1953). Olle Hammarlund, Samtal med läsekretsen, nr 10, s. 42–43.
Textil och Konfektion (1957). Olle Hammarlund, Samtal med läsekretsen, nr 2, s. 28.
Textil och Konfektion (1958). Olle Hammarlund, Polarväder, nr 1,
s. 32.
Textil och Konfektion (1959a). Olle Hammarlund, Gentleman,
nr 6, s. 32.

En chefredaktör med stil

95

Textil och Konfektion (1959b). Olle Hammarlund, Envist utvecklingsarbete och samarbete med kunden, nr 18, s. 28–30.

Tidningar
Aftonbladet (1958). Osignerad, Vardagsvarorna glöms bort i jakten efter konstnärlighet, 29/10.
Dagens Nyheter (1958). Sign. M. E–m., TV: Fosterländsk, 29/7.
Dagens Nyheter (1994). Anna-Maria Hagerfors, Hon lärde oss
handla rätt, 3/5.
Morgon-Tidningen (1958). Sign. M., På rutan: Vi går mot kaos,
29/7.
Stockholms-Tidningen (1958). Sign. I. O–e., Sett i TV: Väntan,
29/7.
Svenska Dagbladet (1958a). Sign. Minor., Sverige som ”sophög”,
29/7.
Svenska Dagbladet (1958b). Sign. U. S–m., Formgivare kom till
Hötorget för att bekämpa hötorgssmak, 29/10.

Litteratur
Hammarlund, Olle (1973). Röster i vinden. Samtal och tankeflygningar. Stockholm: Rabén & Sjögren.

Thomas Ek är fil dr i litteraturvetenskap. Han disputerade på en avhandling
om författaren och filosofen Hans Ruin, En människas uttryck (2003). Hans
senaste bok, Ljuset har djup (2013), handlar om författaren Jarl Hemmer.
Just nu samlar han material till en biografi om Olle Hammarlund.
E-post: nilsthomasek54@gmail.com

■■■

96 Thomas Ek

Ester Pollack

Försiktighet, protest
eller anpassning?
Judarnas öde i svensk press 1933–1945

Merparten av den svenska pressen var under
andra världskriget ytterst förtegen om massutrotningen av judar, romer och andra i Hitlertysklands
koncentrationsläger. Några sparsamma upplysningar
blev publicerade i enskilda tidningar men då ofta i
notiser eller krönikor. Bakom den utbredda tystnaden
låg samlingsregeringens förbud mot ”grymhetspropa
ganda” men också pressens självcensur. Ett mycket
litet fåtal tidningar gjorde motstånd och trotsade
uppmaningarna till ”försiktighet”. En normalisering av
”att inte veta” hade skapats, summerar Ester Pollack
konsekvenserna av den svenska presspolitiken.

Hur rapporterade den svenska pressen om ett av de största
brotten mot mänskligheten: förföljelsen och förintelsen av
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judarna i naziregimens Tyskland?1 Varför reagerade inte
omvärlden? Kände myndigheter och gemene man till de obeskrivliga fasorna i förintelse- och koncentrationslägren? Fanns
ett underlag av information som människor hade kunnat reagera på?
De första decennierna efter andra världskriget blev ett vanligt svar i Sverige, liksom i många andra länder, att ”vi visste
för lite” eller till och med att ”vi visste ingenting”. Argumenten
används fortfarande. När exempelvis Jan Guillou publicerade
romanen Att inte vilja se år 2014, den fjärde i serien om familjen
Lauritzen och den europeiska historien, hävdade han i ett tvprogram att man inom den breda svenska borgerligheten inte
var medveten om den nazistiska utrotningspolitiken förrän
lägren öppnades i maj 1945.2 Efter en animerad debatt nyanserade han detta till att underrättelsetjänsten och regeringen
nog visste, och att de små kommunistiska tidningarna, som var
anti-tyska, rapporterade efter 1941 men lade till att de dominerande tidningarnas rapportering oftast hamnade i notisformat
på mindre framträdande plats.
Andra menade att Guillous påståenden om notiser var helt
felaktiga. Det främsta exemplet som framhölls var att den liberala och antinazistiska Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning så
tidigt som den 13 oktober 1942 ”på förstasidan” skriver om
”Utrotningskriget mot judarna”. Exemplet är intressant av två
skäl. Det ena är att det specifika påståendet om uppslaget på
tidningens första sida inte stämmer. Också denna dag bestod
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings första sida, nedanför tidningsloggan, bara av annonser. Det var ingen ovanlig tidningspraxis vid den här tiden. Det andra skälet är att rubriken om
utrotningskriget faktiskt stod i tidningen men på sidan 3, den
Denna text bygger i huvudsak på två tidigare studier, publicerade i Pollack,
2020.
2
https://www.svt.se/kultur/bok/guillou-svarar-pa-kritiken, SVT Nyheter
3 september 2014.
1
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första med redaktionell text. Det var ingen nyhetsartikel men
en krönika där historikern Hugo Valentin skrev om Tysklands
koncentrationsläger och utrotningsprogram, ett tema han
också senare tog upp i samma tidning.

Grå lappar
Sverige var en av de tre demokratiska stater som undgick att bli
ockuperade av Nazityskland – de andra var Schweiz och Irland
– och hade därför en någorlunda fri press. För nyhetsmedier
i neutrala länder fanns möjligheten att avslöja den nazistiska
ockupationens verkliga natur och den fortskridande brutaliseringen av kriget. Det var precis det den tyska regimen förstod.
Därför läste tyska myndigheter, ända sedan Hitler blev Reichs
kanzler, svenska tidningar mycket noga. Tyskarna sände också
regelbundet klagomål och krav till den svenska regeringen. Det
här var en politisk och diplomatisk påtryckning som Nazityskland utövade under hela krigsperioden.
Under kriget inrättade den svenska regeringen två nya institutioner med ansvar för informations- och presspolitik. En var
den så kallade Informationsstyrelsen (bildad 1940) med Stockholms Högskolas rektor som ordförande. Byrån producerade
bland annat ”grå lappar” (som skulle hemlighållas) och som
angav vad som passade eller inte passade sig att rapportera om,
inklusive instruktioner om att inte publicera negativ information om de krigförande länderna. Alla skildringar av grymheter
i samband med kriget skulle undvikas. En annan institution
var Pressnämnden, ett forum för samarbete mellan staten och
tidningarna med DN:s chefredaktör Sten Dehlgren som ordförande, som arrangerade möten mellan redaktörer i ledande
positioner och utrikesministern.
Pressnämnden fastställde riktlinjer som förespråkade neutralitet i förhållande till krigförande länder.
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Sten Dehlgren, chefredaktör på DN och
ordförande i Pressnämnden. Bildkälla:
Wikimedia Commons.

Den vägledande principen för tidningarna var alltså att vara
försiktig; publicerade texter skulle strikt hålla sig till etablerade
fakta. Uppgifter om grymhet och brutalitet i samband med kriget skulle undvikas. I praktiken innebar samarbetssystemet att
självcensur blev en viktig metod för att säkra tidningarnas lojalitet mot samlingsregeringen. Också en lag om förhandscensur
förbereddes och tillstyrktes 1940 av den svenska riksdagen ifall
Sverige skulle dras in i kriget, men den här begränsningen av
den svenska press- och yttrandefriheten kom, som Nils Funcke
(2006) beskrivit, aldrig att praktiseras. Dock fanns hotet om
att en censurlag kunde träda i kraft i bakgrunden och påverkade det politiska klimatet. I den repressiva presspolitiska
arsenalen ingick också en rad andra instrument, bland andra
efterhandscensur med konfiskation av nyhetsorganisationers
tillgångar och transportförbud, något som speciellt drabbade
kommunistpressen.

Strategiskt urval
Låt mig, mot denna kort skisserade bakgrund, presentera några
resultat av två studier.
Den första omfattar perioden från 1933 – året då Hitlers
nazistparti kom till makten i Tyskland – till slutet av 1945, året
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då andra världskriget slutade. Syftet har varit att hitta och kartlägga alla texter som handlar om de europeiska judarnas öden,
oavsett tema och kontext.
Jag valde ut tre svenska dagstidningar för den första studiens analys: Dagens Nyheter, Stockholms-Tidningen och Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning. Jag har senare kompletterat
dessa med en fjärde tidning, Aftonbladet. Jag läste tidningarnas
förstasidor var tredje dag och hela tidningarna var sjätte dag
via KB:s mikrofilmarkiv.
Det handlar alltså om ett strategiskt urval, inte om ett representativt där alla svenska tidningstyper och tidningsgrupper
ingår. Målet var att studien också skulle vara komparativ, det
vill säga skapa en möjlighet att jämföra medierapporteringen
i tidningar som var kända för att representera olika hållningar
till svensk politik vis-a-vis Nazityskland.
Jag valde ut alla artiklar i alla redaktionella genrer som innehöll ordet jude i alla böjningar och sammansättningar samt
ordet antisemitism. Också texter om litteratur, teater, sport
kunde därför ingå i urvalet. Det motiverades av möjligheten
att analysera diskursen, framställningen av judar och judiskhet i texter om alla tänkbara områden som tidningarna vid
den tiden valde att rapportera om. Jag läste också texter som
innehöll ordet flyktingar. Rapporterna kunde handla om tyska,
norska, danska flyktingar utan att det klargjordes om dessa var
judar. I den mån det framgick att judiska flyktingar avsetts, ett
mindre antal fall, har de ingått i urvalet.
Det specifika urvalet har inspirerats av min kollega Göran
Leths analys från 2005 av tio dagstidningars rapportering om
Kristallnatten 1938. Han identifierar ett mönster i rapporte
ringen som gör det möjligt att dela in tidningarna i tre kategorier: Protest, Likgiltighet och Anpassning. Hans likgiltighetskategori har jag istället valt att ge beteckningen Försiktighet,
något som bättre avspeglar rapporteringen under hela min
undersökningsperiod.
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Tidningskategorin Protest tog öppet avstånd från den nazistiska brutaliseringspolitiken. Den representeras i min studie av
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, en regional tidning med
liberal profil, utgiven i Göteborg och ägd av en koncern med
handelstidningar. Upplagan var år 1945, efter flera års tillväxt,
44 800 exemplar. Huvudredaktören, Torgny Segerstedt, var
välkänd för sin antinazistiska hållning på ledarplats.
Anpassningsgruppen, tidningar vars ledarsidor uttryckte
anpassning till – eller direkt stöd för – Nazityskland och dess
politik, utgörs i mitt urval av de tyskvänliga Stockholms-Tidningen och Aftonbladet. Stockholms-Tidningen var under de första
decennierna på 1900-talet den ledande dagstidningen innan
DN tog över den positionen. Från 1937 till 1956 ägdes den och
Aftonbladet av den Tysklandsvänlige Torsten Kreuger.
Såväl före som under kriget var Stockholms-Tidningens ledarsidor nationalistiska och i stark opposition mot den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson. Chefredaktören samt några av tidningens kommentatorer hade länkar
till den nazistiska rörelsen men inte så öppet som Aftonbladet.
Bägge tidningarna samarbetade med den tyska legationen i
Stockholm under krigstiden. Aftonbladet var mer uttalad i sin
pronazistiska hållning och hela redaktionen fick efter kriget
genomgå en denazifieringsprocess.
Tidningarna i kategorin Försiktighet utmärks av sitt nära
förhållande till samlingsregeringen och dess politik, med Bonnierägda Dagens Nyheter som den ledande representanten.
Utan att ha granskat alla svenska dagstidningar, men med
hjälp av annan forskning, tror jag att vi kan slå fast att under
1930- och 40-talen utgjorde Protestgruppen den minsta av tidningsgrupperna med en tämligen begränsad utgivning. Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning var den mest välkända av dem.
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Den 12 mars 1942 publicerades i Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning en artikel om förhållandena i norska fängelser och koncentrationsläger. Tidningen beslagtogs omedelbart. En ny upplaga trycktes då – där
artikeln lyfts ut men rubriken och de tomma spalterna talade ett nog så
tydligt språk.
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Den största gruppen utgjordes av Försiktighetsgruppen, en
grupp mest typisk för åskådarpositionen och en drivande kraft
för acceptans av regeringens presspolitik – och därmed delaktig
i normaliseringen av en situation med begränsad pressfrihet.
De Tysklandsvänliga tidningarna med antisemitiska sympatier
utgjorde en begränsad men inte obetydlig grupp.
Jag vill lägga till att kategoriseringen, som Leth påpekat,
inte på något givet sätt följer de partipolitiska linjerna. Borgerliga tidningar fanns i alla tre kategorierna. Medan några socialdemokratiska tidningar kunde sägas representera protestgruppen, var andra ytterst försiktiga och lojala mot regeringens
politik och informationskontroll.

Symbolisk utplåning
Texterna som är registrerade i den första, mer allmänna, studien behandlar en rad olika ämnesområden: utrikespolitik,
judisk immigration och emigration, antisemitiska hållningar
och antisemitisk lagstiftning, judiska flyktingar, motsättningar
i det brittiska mandatet Palestina (judar och araber i konflikt),
judisk kultur (teater, litteratur och musik), norska och danska
judiska flyktingar, koncentrationsläger och massakrer och slutligen svenska hjältar som räddar judar. De representerar alla
redaktionella genrer, inte bara nyheter och reportage.
Resultaten bekräftar ett tydligt intresse för ”judiska frågor”
genom 1930-talet med en kulmination Kristallnattshösten
1938. Störst antal artiklar skrivs i Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning, minst i det protyska Aftonbladet. Intressant är dock
att den svenska restriktiva flyktingpolitiken, speciellt gentemot judiska flyktingar, möter få invändningar under dessa
1930-talets år då det samtidigt rapporteras relativt utförligt
om förföljelser av judarna. En deprimerande del av historien är
ju att det var Sverige och Schweiz som utövade påtryckningar
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på Tyskland att införa J-stämpeln, att ge judar särskilda pass,
så att det skulle vara lättare att hindra judar från att ta sig över
gränserna.
Krigsutbrottets år, 1939, avtar emellertid den svenska rapporteringen om judarnas liv och öden betydligt i alla fyra tidningarna. Åren 1940 och 1941, när judeförföljelserna gradvis
utvecklas till en planlagd massutrotning och osäkerheten om
världskrigets utgång är stor, har frågan ingen prioritet. Då är
tystnaden uppseendeväckande. Här kan vi definitivt se spåren
av den statliga svenska informationskontrollen och självcensuren.
I mediesociologiska teorier om ”tystande” som en medie
strategi för att normalisera passivitet, icke-engagemang och
negligering, är en nyckelterm symbolisk utplåning. Negligeringen av judiska liv och öden under andravärldskrigsperioden
kan tolkas i ljuset av en sådan teori. Också den av tidningarna
som representerar en protest mot åskådarrollen och anpassningspolitiken influeras av tystnaden.
Nyhetsrapporteringen om judar i svenska medier ökar
något 1942 men först och främst efter att drygt 770 norska
judar under hösten kartlagts, gripits och deporterats till det
tyska koncentrationslägret Auschwitz. Den ökar ytterligare i
samband med räddningen av de drygt 7 000 danska judarna
över Öresund till Sverige hösten 1943. Engagemanget för det
som händer våra nordiska grannar är tydligt. Men det ska inte
uppfattas så att den tyska utrotningspolitiken får stor uppmärksamhet på förstasidan eller nyhetssidorna.
De artiklar som explicit handlar om antisemitisk förföljelse,
koncentrationsläger och massmorden och deras konsekvenser
utgör cirka en tredjedel av alla dessa texter. Aftonbladet – med
Hitlersympatier – var den tidning som publicerade det lägsta
antalet artiklar med förföljelsetema.
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Tidningarnas prioriteringar av förstasidestexter om judar
eller judiska frågor, följde samma mönster. De två tidningarna
i gruppen Anpassning (till Nazityskland) var de som ägnade
minst uppmärksamhet åt nyheter om judar.

Massmord i notiser
En del information om förföljelser av och massakrer på judar i
tyska koncentrationsläger finns 1942 och åren därefter. Nyheter om massmord trycks men mest i små, korta notiser. Omfattande och gemensamma publiceringar i dessa fyra svenska
tidningar, med förstasidesnyheter och rubriker som skapade
samtidig uppmärksamhet, förekommer dock inte. Sensationella sifferuppgifter kan publiceras utan konkretisering och
kommentar. I en liten notis den 4 december 1942 upplyser till
exempel Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning sina läsare om
att rabbinen Ehrenpreis vid firandet av högtiden chanukka i
Stockholms synagoga, uppger att utrotningspolitiken gentemot judarna i Europa redan skördat två miljoner offer. En
annan liten notis från tidningens Londonkorrespondent innehåller upplysningen att den nazistiska regimens intention att
utrota alla judar är konfirmerad och verifierad.
Den 12 december 1942 publiceras små TT-notiser i såväl
Aftonbladet som Stockholms-Tidningen. Enligt den polska exilregeringen i London har en tredjedel av de dryga 3 miljoner
judarna i Polen ’omkommit’ under de senaste åren. Det är
information, men det är alltså inte tal om stora tidningsuppslag, utan om en knapphändig registrering. Insikterna som
Hugo Valentins texter i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
förmedlar är ett undantag och en kontrast till hur samma information behandlas i andra delar av den ledande pressen i Sverige, inklusive Dagens Nyheter.
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Ture Nerman betraktade det som brottsligt
att ”känna till sanningen och dölja den”.
Foto: K. W. Gullers.

En tidig och viktig internationell källa som omtalade Tysklands förintelse av judar och andra offer i koncentrationslägren
var rapporten The German New Order in Poland, publicerad i
England 1942 av den polska exilregeringens informations
departement. I USA publicerades boken samma år med titeln
The Black Book of Poland. I Sverige nämndes rapporten av några
tidningar, en av dem den antinazistiska veckotidningen Trots
Allt!. Tidningen publicerade också ett litet utdrag ur rapporten, men svenska myndigheter konfiskerade den blixtsnabbt.
Redaktören Ture Nerman svarade genom att översätta och
publicera hela rapporten i november 1942, under titeln Polens
Martyrium. Den konfiskerades av svenska myndigheter utan
föregående rättegång, och samma procedur upprepades när
Trots Allt! publicerade ytterligare en ny och reviderad utgåva
av rapporten i februari 1943 och september 1943. I en annons i
DN den 25 september 1943, några dagar innan den sista utgåvan skulle tryckas, skrev Nerman:
Publicering av den här boken är inte ett brott emot svensk lag.
Att känna till sanningen och dölja den är å andra sidan brottsligt. Polens Martyrium är en vädjan till samvetet i en civiliserad
värld. Och Sverige gör ännu anspråk på att tillhöra den civiliserade världen.
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Svenska myndigheter svarade alltså med indragning. DN nöjde
sig med att publicera en annons från förläggaren.

Likfabriker och gaskammare
Låt oss då se mer systematiskt på hur Dagens Nyheter mellan
1938 och maj 1945 – en period under vilken den blev Sveriges största tidning – rapporterade om koncentrationslägren.
Undersökningen är baserad på sökningar i DN:s digitala arkiv.
Huvudsökordet har varit koncentrationsläger, kompletterat med
en lista på 12 specifika lägernamn i Tyskland och centrala och
östra Europa och Skandinavien som man kan anta kan ha förekommit i svenska tidningar. Det är här viktigt att notera att
koncentrationsläger på 1930-talet och under krigen fanns i
många länder, begreppet används i många sammanhang och
inte bara om Tyskland.
Tabell 1. Omnämnanden i Dagens Nyheter av koncentrations
läger (belägna i Tyskland samt i länder ockuperade av eller
allierade med Tyskland) 1938–31 maj 1945.
År

Läger i Tyskland Läger i Norge
och andra
länder utanför
Skandinavien

Läger i Danmark Totalt

1938

76

--

1939

46

--

1940

19

1

1941

35

21

--

1942

19

50

--

1943

41

58

9

108

1944

75

46

37

158

1945

96

45

34

175

Alla år

407

221

81

709
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--

76

--

46

1

21
56
69

Två kompletterande sökord är likfabrik och gaskammare. Alla
artiklar som jag på det här sättet har hittat har jag läst igenom för
att avgöra deras relevans. Endast rapporter om koncentrationsläger relaterade till Nazityskland har jag tagit med i min korpus.
Tabellen visar frekvensen av texter i DN som nämner Tysklandsrelaterade koncentrationsläger under perioden 1938 till
och med slutet av maj 1945. Mönstret är precis detsamma som
vi tidigare iakttagit när det gäller den generella rapporteringen
om judarna och judarnas öden. Efter Kristallnatten 1938 minskar antalet artiklar om lägren och förblir på en relativt låg nivå
fram till 1942–1943 då de återigen ökar.
I de flesta av nyhetsrapporterna fram till 1945 behandlades dessutom koncentrationsläger i Norge och Danmark. De
representerade samma typ av nyhetsprioritering som tidigare
nämnts. Närhet, såväl geografisk som kulturell, bidrog till val
av det som publicerades. Det hade flera orsaker. Det var enklare
att skaffa sig pålitliga nyheter från nyhetskällor närmare Sverige. Stora grupper flyktingar från Norge och Danmark gav lätt
tillgång till ny information.
De nazistiska förföljelserna av svenskarnas grannar hade
med all sannolikhet också en stark emotionell påverkan på
den svenska befolkningen, något som ledde till ökat läsar
intresse. Den 31 december 1942 rapporterade till exempel DN
om en opinionsstudie som visade att 25 procent av svenskarna
betraktade judetransporterna från Norge till Auschwitz som
årets viktigaste händelse, ja den rankades till och med högre
än nyheterna från Stalingrad-fronten. Speciellt starkt intryck
gjorde förföljelsen av de norska judarna i västra Sverige, i de
län som ligger nära Norge. Fasorna i de stora utrotningslägren
i Centraleuropa och Östeuropa skapade rubriker i en mer
begränsad omfattning.
Från 1944 börjar emellertid olika siffror och beräkningar
om massmorden dyka upp på nyhetsplats i DN. Den 1 april och
den 6 april 1944 publicerar DN dessutom en skarp ledarkom-
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mentar om Tysklands utrotning av judarna. Tidningen publicerar också recensioner av böcker som dokumenterar massmorden
i koncentrationslägren och använder uttrycket likfabriker. En
nyhetsnotis från den 12 december 1944 uppger att 4 000 människor har dödats i gaskammare i Alsace. Den 28 januari 1945
(s. 10) får läsarna av DN veta att ryska styrkor befriat ett av de
mest ökända utrotningslägren nära Oświęcim (Auschwitz).
Nyheter om koncentrationslägren är mer frekventa i det
här skedet av kriget, men det är först när lägren öppnas som
nyhetsrapporterna – och bilderna – gör att mötet med koncentrationslägrens grymheter upplevs som så chockartat. När
DN publicerar reportage om öppnandet av Buchenwald 1945,
är det dock svårt att av rapporteringen förstå att här pågått
ett massmord på just judar. Kvällstidningen Expressen, grundad 1944, inte DN, blir den Stockholmstidning som här går
i spetsen för en realistisk dokumentation av krigens och lägrens grymhet. Det är för de flesta av oss, både intellektuellt och
emotionellt, en skillnad på reportage om människor – levande
och döda – och krigets mer abstrakta, sammanfattande statistik om död och övergrepp.
Våren 1945 påminner DN:s bioannonser samtidigt om att
andra typer av information och dokument än de pressen publicerat börjat bli tillgängliga för en bred publik. En upprepad
annons ger till exempel läsarna information om ”en sensationell rysk dokumentär” som visas på Stockholms biografer i
april 1945. Titeln är Marschen mot Berlin och filmen sägs avslöja
”likfabrikerna i Majdanek”, ett av de tyska koncentrations
lägren. I en kortfattad recension i DN den 11 april, s. 12, heter
det som följer:
Detta är ett reportage från de så kallade likfabrikerna i Majdanek där, enligt rapporter, 1 380 000 människor dödats. Bland
dessa tusentals barn mellan 3 och 10 år gamla. En oändlig hög
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av skor och leksaker talar tyst till oss, mer uttrycksfullt än nånsin högarna av benknotor som återfinns runtom i hela lägret.

Det nya normala
Låt mig sammanfatta:
Efter krigsutbrottet 1939 och de kommande åren – när
den tyska strategin för utrotningen av judarna planerades och
gradvis började genomföras – tystnade den svenska pressen och
förblev i två–tre års tid tyst. De få röster som försökte följa
en annan linje kuvades med olika typer av ingripanden, sanktionerade av samlingsregeringen. Att underlåta att publicera
nyheter som kunde förarga Nazitysklands myndigheter blev
det ”nya normala”, en symbolisk utplåning av de mest förskräckande rapporterna om massakrerna på judarna.
När händelserna kröp närmare inpå ökade pressens intresse
påtagligt. En del nyheter om morden på judarna fanns tillgängliga i tidningarna så tidigt som 1942, speciellt i de tidningar
som hade en tydlig protesthållning. Men samtidigt var nyhetsinformationen om skeendet knapphändig och begränsad.
Det resultatet kan sägas stödja tesen att pressen anpassade
sig till krigets förvirring och kaos och att tidningarna i Sverige prioriterade nyheter som lyfte fram händelser i Sveriges
omedelbara närhet. I krigets sista skede, och efter krigsslutet,
kom allt eftersom de chockerande reportagen om öppnandet
av förintelselägren.
Var det då möjligt att veta vilken förföljelse av judarna som
pågick mellan 1941 och 1945? Information om judeförföljelserna
kunde tveklöst hittas i nyhetsmaterialet, men rapporteringen var
fragmentarisk och varierade över tid. Beroende på vilken tidning
människor läste, kom deras möjligheter att vara välinformerade
att variera. Samtidigt kunde en uppmärksam och engagerad
läsare, villig att söka efter nyheter från olika källor, skaffa sig
god information om vad som pågick. Det betyder också att den
politiska eliten hade tillgång till upplysningar om utvecklingen
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av folkmordet på judarna, men regeringens informationskontroll
och presspolitik innebar att den typen av underrättelser inte
aktivt skulle förmedlas till den breda publiken.
Det är därför tydligt att den svenska regeringens press
politik med dess förbud mot ”grymhetspropaganda” fick stora
konsekvenser. Svensk press som rapporterade om nazityska
övergrepp och den systematiska förföljelsen av judarna fick
utstå repressalier. Den nyhetsförmedling som hade kunnat ge
allmänheten bättre kunskap om vad som försiggick i det Tredje
Riket kvästes.
Historikern Hugo Valentin tog upp detta i en kommentar i
DN den 4 april 1945 om ”Likfabriken som symbol”:
Att en del av det svenska folket inte förstod innebörden av
kampen mot hakkorset var naturligt så länge informationsstyrelsen ej frigivit debatten. Allmänheten missleddes av radions och pressens påtvungna underlåtenhet att omnämna tyska
grymheter. Så fick en del av nationen en alldeles verklighetsfrämmande bild av nazismens medel, mål och verkan.

Både den politiska eliten och de som sökte och kunde söka
information från olika källor hade trots detta en betydande
insikt i vad som pågick. Men många ”föredrog att tiga eller
kalla det för Greuel-propaganda”, skrev filosofen Alf Ahlberg i
ett inlägg i DN den 12 maj 1945. Det reducerade möjligheterna
för att göra medvetenheten om den systematiska förintelsen
av judarna, romer och andra i koncentrationslägren till en del
av den offentliga debatten och till en del av det kollektiva politiska medvetandet. En normalisering av ”att inte veta” och en
åskådarposition skapades, både genom regeringskontroll och
genom självcensur.
Det arvet ser vi återverkningarna av ända in i vår egen tid.
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Lars Dimming

En presshistorisk rundtur
Pressens rundtur i Göteborg var en lysande men så
småningom också starkt ifrågasatt affär. Lars Dimming
berättar historien om den och om ett obevekligt
vittrande monument över den – Västra Journalist
föreningens semesterby i Bohuslän.

Idén var genial. Journalisternas fackförening i Göteborg,
kallad Västra Journalistföreningen, var inte sen att dra igång
samma verksamhet som kollegerna i Malmö redan ägnade sig
åt. Det var danska journalister i Köpenhamn som banade väg
för svenskarna.
1946 gjorde Pressens rundtur sin entré i Göteborg. Det tog
några år innan den blev ett begrepp för göteborgarna, men
mellan åren 1946 och 1953 fylldes föreningens skrala kassa på
med 1,2 miljoner kronor. En stiftelse bildades 1953 vars ändamål var att dela ut ekonomiskt understöd till sjuka och behövande journalister och avlidna journalisters änkor och barn.
Härliga tider, strålande tider för stadens journalister och
även för göteborgarna som köpte det som kallades för rundturshäfte, vilket var ett lotteri men också innehöll en hel del
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Rundtursreklam på Paddans turiststation i maj 1947.
Foto: Kamerareportage.

annonser med lockande rabatterbjudanden. Skor, kläder, möbler, mat, resor, smycken, klockor och mycket annat gick att
handla billigare med de kuponger som fanns i häftet, fast ett
kilo kaffe var nog den vanligaste vinsten. Men de som hade
lyckan med sig i tävlingar och korsordslösningar kunde vinna
nyckeln till en lägenhet i ett nybyggt hyreshus. Det var på 1950talet och passade väl in i det pågående folkhemsbygget.

Generalen på GP
Pressens rundtur blev med tiden en institution, inte bara för
alla som var bosatta i Göteborg. Rundturshäftet såldes även i
närliggande kommuner och i andra städer i Västsverige. Upp-
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lagan var vid starten 50 000 exemplar, priset för ett häfte två
kronor. 1953 höjdes priset med en 50-öring. Upplagan steg så
småningom till 100 000 exemplar, och alla häften gick åt, förutom år 1960 då 600 exemplar inte blev sålda.
Förklaringen var att en ny lotterifluga dök upp på spelmarknaden det året – om man nu kan kalla V5 för ett lotteri, för
där gällde det ju att känna till hästarnas löpkapacitet på travbanorna. Vinna presenter med rundturshäftet hade inget med
kunskap att göra. Det var bara tur, som lotterier alltid är.
Men 1961 var ordningen återställd. Suget efter rundturshäftet tog fart igen. 1961 blev det bästa försäljningsåret sedan
starten 1946. Hela 1960-talet var en glansperiod. Pengarna
strömmade in och även om det delades ut en hel del kontanter
till välgörenhet fylldes kassan med stora belopp. 100 000 kronor i vinst varje år var vanligt.
På Göteborgs-Posten fanns en journalist som fick titeln rundtursgeneral. Han hette Åke Lundh (1909–1985) och ansågs vara
den drivande kraften i organisationen kring Pressens rundtur i
många år. Åke Lundh var även engagerad i folkpartiet (numera
Liberalerna). Hans extraknäck som rundtursgeneral hade GP:s
chefredaktör Harry Hjörne inget emot. De satt båda i kommunfullmäktige och skrev i sin tidning ledare om den politik
som liberalerna stod för i Göteborg.

Stipendier och gåvor
Åke Lundh insåg vikten av att alla tidningar i Göteborg skrev
mycket om Pressens rundtur, särskilt under april–maj då rundturshäftet lanserades. Ett säkert vårtecken.
Lundh anlitade Edwin Ahlqvist (mest känd som boxningspromotor) för distributionen av häftena. De såldes i Press
byråns kiosker och i tobaksbutiker. Ahlqvist hade god inblick i
förhållandena på den västsvenska tidningsmarknaden, han var
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Rundtursgeneralen Åke Lundh
porträtterad av GöteborgsTidningens tecknare Gunnar
Wallin.

affärsman och ägare till de välkända sporttidningarna All Sport
och Rekord-Magasinet.
Publicitet i morgon- och kvällstidningar i samband med
olika evenemang som ordnades av Pressens rundtur var viktiga. Artiklar och notiser skickades regelbundet till alla redaktioner i Göteborgsområdet. ”Uppenbart är att det behövs
någon på varje tidning som kan hålla redaktionssekreteraren
men framför allt nattredaktörerna varma”, skriver Åke Lundh
i ett internt meddelande 1961.
Lundh hade ett brett kontaktnät. I 28 år var han växelvis
ordförande eller vice ordförande i Pressens rundtur, Turisttrafikförbundet, Lingförbundet, Lisebergsstyrelsen, Renhållningsstyrelsen och Idrottsnämnden. Dessutom var han flygintresserad vilket gjorde att han även blev ledamot av Aeroklubbens styrelse. En så kallad allround-journalist som kunde
skriva om nästan allt och gjorde det också. Tillsammans med
Ny Tid-journalisten Harald Hjern startade Åke Lundh rund
turen i Göteborg.
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Men även om inkomsterna från försäljningen av rundturshäften var goda fanns det utgifter som påverkade årsresultatet.
Stipendier till förtjänta journalister i Västsverige delades ut.
Kursverksamhet för fortbildning av journalister kostade också
pengar. Ekonomiskt understöd till änkor, pensionärer, sjuka
och arbetslösa journalister förekom rikligt, liksom penning
gåvor till välgörenhetsorganisationer av olika slag i Västsverige. 1962 uppgick utgifterna till över 50 000 kronor. Då hade
även redaktionsklubbarna på Göteborgs-Posten, Göteborgs-Tidningen, Handelstidningen och Ny Tid fått dela på en liten bit av
kakan. Det fanns inga stadgar som styrelsen behövde ta hänsyn till vad beträffade gåvor. Generositeten mot medlemmar
och olika organisationer som sysslade med välgörenhet kunde
skifta kraftigt från ett år till ett annat.

Första semesterbyn
I början av 1960-talet var Västra Journalistföreningens kassa
så väl tilltagen att styrelsen ansåg att det fanns tillräckligt med
pengar för att köpa ett stort attraktivt markområde i norra
Bohuslän, närmare bestämt i Heestrand nära Hamburgsund.
Här ville man bygga en semesterby, ett ställe för rekreation och
nöje för stressade journalister och deras familjer. Under 1950och 60-talen var tidningsjournalister inte högavlönade. Någon
ersättning för långa arbetspass under kvällar och nätter utgick
inte från tidningsägarna. Även under helger förväntades journalister arbeta utan extra ersättning. Journalistyrket var något
som kunde liknas vid ett kall. Tidningar hade ett stort ansvar när
det gällde att förmedla nyheter till medborgarna på den tiden.
Midsommarafton 1962, året då Västra Journalistföreningen
fyllde 60 år, var det dags att inviga semesterbyn i Heestrand. Ett
80-tal personer från hela Västsverige var på plats. Ordföranden
Per Fjellström, GHT, döpte de fyra stugorna till Reportern,
Referenten, Redigeraren och Recensenten. Det fanns all anled-
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ning för de närvarande att känna stolthet. Semesterbyn i Heestrand var den första för journalister i hela Norden. Inbäddad i
vacker natur med ängsmark och mäktiga bohusklippor, endast
några stenkast från härligt friskt saltvatten. Tomtarealen var
på drygt 95 000 kvadratmeter. Kostnaderna för tomt, byggnation, inredning och inventarier i de fyra stugorna, stannade strax under 300 000 kronor. Kassören Sigurd Sjöström,
Göteborgs-Tidningen, behövde inte gå till banken och låna. Allt
betalades kontant med rundturspengar. Under hela 1960- och
70-talen var Heestrand ett mycket populärt semester-mål för
västsvenska journalister. Det var lång kö för att få hyra en stuga
en vecka eller två under semesterperioden.

Originellt jubileum
1970 är ett märkesår i rundturshistorien. Då firade föreningen
24-årsjubileum på Lorensbergs restaurang i Göteborg. Varför
styrelsen inte väntade till år 1971, då det skulle ha blivit ett
25-årsjubileum, framgår inte av några handlingar. Den 6 juni
1970 samlades 380 personer till en middag med underhållning.
Hälsningstalet hölls av Åke Lundh. Kommunalrådet Torsten
Henrikson (s), en så kallad stark man i Göteborgs politiska
kretsar, deltog i firandet och höll också tal.
Hedersgäster från näringslivet skymtade i minglet. Exempel
vis Sten-Olof Palm från Köpmannaförbundet. Volvo Person
vagnar representerades av PR-chefen Hans Blenner och mark
nadschefen Kai Gentzel vid Bil &Truck, ett företag inom Volvo
koncernen.
En orkester spelade till allsången och vid midnatt serverades underhållning i form av ”Jubel i busken” med Sten-Åke
Cederhök.
Jubileumsvisan hyllade Åke Lundh i refrängen: ”Fira vi skall
denna kväll, turen som gått very well, väl har förvaltats vårt
pund, summan e rund så tack Åke Lundh”.
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Säkert vårtecken.

Efter det kunde dansen ta vid och klockan 00.30 serverades
vickning med öl utan avgift, helt enligt kvällens program.
I boken Press och pressfolk i Västsverige 1902–1972 skriver rundturens dåvarande ordförande Rolf Janson, GP, att nettovinsten
sedan starten 1946 uppgick till 2,5 miljoner kronor. 1,5 miljoner hade delats ut till olika ideella och välgörande ändamål.1
Under 1980-talet rullar Pressens rundtur på och priset på
häftet stiger. 1983 kostar ett rundturshäfte 10 kronor. Liseberg
fyller 60 år och alla besökare som kan visa upp ett häfte för
portvakten i huvudentrén har fri entré i 15 dagar under maj
månad. Häftet är späckat med rabatterbjudanden, 300 sidor
totalt och i texten på en så kallad överraskningskupong utlovas
det fina priser. Nöjesparken uppmanar sina rundtursbesökare
att följa Lisebergs annonsering i Göteborgs-Posten, den dominerande morgontidningen i stan. Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning och Ny Tid hade för länge sedan somnat in i brist på
annonser och läsare.
1

Wengström, Press och pressfolk i Västsverige 1902–1972, sid. 8.
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Växande kritik
Västra Journalistföreningen var en avdelning inom Svenska
Journalistförbundet, SJF. Västsvenska journalister tillhörande
SJF blev automatiskt medlemmar i Västra. 1979 fanns det 17
lokalavdelningar i landet. Men under 80-talet började det
komma signaler från en yngre generation journalister, som
ansåg att seriös journalistik och Pressens rundtur inte var förenliga. Av yrkesetiska skäl borde, hävdade de, hela den kommersiella verksamheten läggas ner. Ordet textreklam hördes
allt oftare i debatterna.
Textreklam är en till synes redaktionell text där det finns
bakomliggande kommersiella intressen hos textens skapare
eller beställare. Det är inte alltid tydligt för läsaren att texten
är reklam. Den unga journalistgenerationen reagerade så starkt
att det ledde till en skilsmässa mellan Västra föreningen och
Pressens Rundtur hösten 1984. En bidragande orsak till separationen var också att det allmänna intresset för rundturshäftet
minskat kraftigt. De intäkter som rundturshäftet genererade
gick åt till administration, lokalhyra, löner och andra utgifter.
Vinsten var liten med tanke på all möda som lades ner. Det
hela liknade mest ett nollsummespel.
Den ekonomiska nedgången fortsatte under 1990-talet.
Intresset för att semestra i norra Bohuslän var inte längre lika
stort som det en gång varit. Billiga charterresor till Sydeuropa
lockade. Journalistkåren hade fått en levnadsstandard som låg
långt över 1950- och 60-talets nivåer. Underhållet var eftersatt,
toaletter och duschar inomhus saknades. Föreningen lånade
250 000 kronor för att klara den investeringen. Uthyrningen
gick ändå trögt. Turordningsreglerna för att få hyra i Heestrand gjordes om.
Nu öppnade man för hela Sveriges journalistkår möjligheten
att komma till Västkusten genom annonser i tidningen Journalisten. Hyrorna höjdes, det hjälpte i viss mån för att stärka ekonomin, men inget blev riktigt som i fornstora dagar. Utveck-

122 Lars Dimming

lingen liknade den i andra fackföreningar med semesterbyar:
nedläggning i brist på intäkter och ideella krafter – därefter
försäljning till högstbjudande.
1993 avskaffade Svenska Journalistförbundet de regionala föreningarna och införde i stället en distriktsindelning. Men i Västsverige beslöt medlemmarna att behålla föreningen vid sidan av
det nybildade Västra distriktet. Detta gjorde de för att rädda kvar
Heestrand och stiftelsen som bildats 1953. I föreningens stadgar
fanns det nämligen en paragraf som sa att alla tillgångar skulle
tillfalla SJF vid en upplösning av Västra föreningen.
Semesteranläggningen i Heestrand fortsatte att vara ett problem. De medlemmar som fortfarande var intresserade av att
hyra stugor inför sommaren 2011 fick ingen kontakt med styrelsen. Den hade upphört att fungera redan 2010. Ekonomin
var körd i botten. Det fanns obetalda räkningar på över 60 000
kronor och banklånet på 250 000 kronor hade inte minskat.

Uppgång och fall
Från år 2007 hade kostnaderna för att driva verksamheten
överskridit intäkterna. Ett extra årsmöte sammankallades den
9 juni 2011. Den sittande styrelsen beviljades inte ansvarsfrihet. Mötet valde en interimsstyrelse. På årsmötet 8 september 2011 valdes en ny styrelse, och nya stadgar antogs. Mötet
beslutade att Heestrand skulle säljas snarast möjligt. Ett kommande konkurshot gick inte att utesluta.
Fastighetsbyrån i Strömstad fick uppgiften att sälja. Två
norska bröder köpte de fyra stugorna och all den tomtmark
som tillhörde fastigheten. Försäljningen inbringade 4,8 miljoner kronor. Köpekontraktet undertecknades den 27 oktober
2011. Föreningen kunde därmed göra sig helt skuldfri.
Diskussioner om hur föreningens förmögenhet skulle placeras följde. Journalisternas intresse för semesterbyn var tämligen svagt. Det visade sig på medlemsmöten som hölls i samband med Heestrandskraschen.
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I styrelsen tog man så småningom beslut om att bilda en
stiftelse av kapitalet. I början av 2016 inleddes en lång process för att genomföra detta. Den 16 mars 2017 undertecknades
förordnandet för Västsvenska Journalisters stiftelse hos Läns
styrelsen i Västra Götaland. Några veckor senare, den 30 mars,
år hölls det sista årsmötet i föreningens långa historia som
handlat om både uppgång och fall.
Vid det laget var Pressens rundtur död sedan många år. Föreningens styrelse hade den 21 maj 1984 beslutat att rörelsen skulle
vara avvecklad den 31 december samma år. Beslutet verkställdes.
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Birgitta Ney

”Vår mest beresta
kvinnliga journalist”
Som frälsningssoldat i Stockholms slum och expedit
i en av stadens modebutiker var hon en av de första
svenska skribenterna i den genre som i dag kallas
rollreportage. Och som föregångare framstår hon
också på det område där hon firade sina mest spek
takulära triumfer – utrikeskorrespondentens.
Eira Hellberg var, konstaterar Birgitta Ney, ett
pennskaft med många talanger.

Eira Hellberg förekommer på både fotografier och film som en
av de journalister som skrev i dagspressen om inspelningen av
filmen ”Hon fick platsen” i februari 1911. Den skulle visas på
en soaré fredagen den 17 februari: pennskaften ville samla in
pengar till ett resestipendium för kvinnliga journalister. Publicistklubbens pengar brukade nämligen inte regna över kvinnorna och det ville pennskaften åtgärda genom att skapa ett
eget stipendium.
Filmen visades efteråt på Apollo-Teatern i Stockholm och
i annonser presenterades filmens skådespelare. I rollerna som
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platssökande kvinnliga journalister återfanns bland andra
”Regan, Dagens Nyheter” och ”Jaya, Aftonbladet” – det vill säga
Elin Brandell och Eira Hellberg. Författaren till romanen
Pennskaftet som kommit ut bara några månader tidigare, Elin
Wägner, hade skrivit manus till filmen. På foto från filminspelningen förekommer också Oscar Hemberg, DN. Han spelade
rollen som Redaktören och är på en känd bild omgiven av fler
pennskaft än de redan nämnda: Agnes Lindhagen och Murre
(Ellen) Landquist.
Så här drygt 100 år senare kanske vi tänker att de måste
ha bildat ett stimulerande kamratgäng, de där unga kvinnliga
journalisterna. En liknande kvinnogruppering anas även i Elin
Brandells kåserier om Lördagsklubben Histam i DN samma
höst – 1910 – som Pennskaftet kom ut. I en av texterna debatterade kvinnorna i klubben den då alldeles nya romanen, rösträttskampen och reaktioner på kvinnors vilja att skapa fler
rättigheter i samhället. Även om Eira Hellberg förekommer i
kretsen av pennskaft vid soarén 1911 så nämns hon sällan eller
aldrig i journalisters memoarer. Hon tycks inte heller ha funnits med i den krets av väninnor som kallats Ligan, där några
1914 stod som faddrar runt vaggan kring den nyfödda Ria
Wägner, dotter till journalisten Ellen Rydelius.

En främmande flicka
Eira Hellberg (1884–1969) hade förekommit i pressen sedan
1904, inledningsvis för att hon var översättare av några romaner som anmäldes och hon frilansade som skribent i tidningar
och tidskrifter som Mitt hem och Dagny. År 1909 började hon
skriva för Aftonbladet och tidigt på våren 1910 visar hon prov
på ett äventyrligare drag än övriga pennskaft vid den tiden: då
publiceras i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet rapporter
från hennes resa till Nordafrika – kanske var hon ännu frilansande skribent och inte fast knuten till en viss redaktion. En
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Eira Hellberg på uppdrag i
Berlin i maj 1913. Fotograf
okänd. Bildkälla: Wikimedia
Commons.

tidig text i Aftonbladet (10 april 1910) handlar om den stor
artade turisttripp hon enligt rubriken gör med Rotterdamsche
Lloyds fartyg Tabanan. I ett av de resebrev som hon publicerade i SvD under sommaren skriver hon om societetslivet i
Tanger, ett handlar om ett besök i ett marockanskt harem och
ett tredje om en vild ritt till häst. Och nog är det hon som rider
ut i ett berusande tempo med en ”berberhövding”, och nog är
det hon som i texten kallar sig ”en främmande flicka”. Hennes texter publicerades under titeln ”I det arabiska sultanatet”
– som ingår i en samling reseskildringar som Norstedts 1911
gav ut. I artiklarna från Nordafrika och resan dit skriver hon i
tidningen under sitt verkliga namn: Eira Hellberg.
Som signaturen Jaya skrev hon ett slags rollreportage, en
genre som andra pennskaft skulle utveckla under åren framöver, men hon var tidigt ute. I slutet av april 1911 följde hon
iklädd Frälsningsarméns uniform en kvinnlig soldat på uppdrag i det mer eller mindre syndiga kvällslivet i Stockholm. De
skulle samla in pengar till hjälp åt nödlidande. Rapporter om
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och från slummen i Stockholm och människors stora nöd och
behov av hjälp var ett ämne som många pennskaft skulle skriva
om. Ett par veckor senare, i början av maj, arbetade hon en dag
som expedit i en butik i Stockholm och skrev om den erfarenheten. ”Bakom disken” blev rubriken på artikeln som skapade
en insändardebatt under en tid. När hon var hemma tycks hon
således ha agerat likt andra kvinnliga journalister i den stockholmska dagspressen. Och under 1911 skrev hon mängder av
artiklar för Aftonbladet.
Många långväga resor skulle det bli under åren framöver
för Eira Hellberg. På våren 1912 publicerades i Aftonbladet
den 14 april ett resebrev från hennes färd till New York. Då
hade andra svenska tidningar redan tidigare rapporterat (DN
18 februari) att hon befann sig på resa till Amerika. Aftonbladet
rapporterade i maj om att Eira Hellberg intervjuats av Politiken i Köpenhamn. Hon hade varit på plats vid kajen i New
York när fartyget ”Carpathia” anlände med överlevande efter
Titanics förlisning. Om sina erfarenheter av dagspressen i New
York skulle hon året därpå skriva ”Något om modern journalistik i New York” som publicerades i Ord & Bild.
Den 25 maj 1912 publiceras i Aftonbladet ”När Kitty sökte
plats i New York” som ett Amerikabrev, och nu är hon Jaya
med tidningens läsare. Här undersöker hon hur det gick till
att söka arbete som piga i New York för de svenskor som just
anlänt till det stora landet i väster. Den texten skulle nog kunna
läsas som fiktion, men det är också mycket lätt att tänka sig att
Kitty är ett resultat av journalistiskt arbete. Porträttet kan vara
en gestaltning av flera intervjuer eller kanske spelade rentav
Eira Hellberg själv rollen av nyanländ svenska som sökte jobb.

Gäst hos Roosevelt
Nästa Amerikabrev publiceras den 5 juni 1912 med rubriken
”Hos Theodore Roosevelt” – ett reportage som väcker upp-
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seende hos vissa läsare tycks det, inte minst hos en morgontidning i Stockholm. Dagens Nyheter noterar dagen därpå lite
syrligt att fru Roosevelt inte var på plats vid Jayas intressanta
besök. Som inbjuden gäst en lördag i presidentens privata
bostad Sagamore Hill tar Eira Hellberg tåget för en resa på
en och en halv timme ut på Long Island från New York. Efter
tågresan hämtas hon och Roosevelt, som rest med samma tåg,
av en betjänt för en bilresa till huset.
Hon är inledningsvis lite besviken på honom. Hon tycker
inte att det är roligt att besöka en före detta president som
uppför sig mot henne som om han konverserade unga damer
vid ett middagsbord, låter hon förstå i texten. Hon hoppas att
han ska vara en man som vill diskutera sina åsikter när det blir
dags för middagen till kvällen. Men redan när Roosevelt och
Jaya ger sig ut på en ridtur i markerna blir det bättre: ”Det är
en njutning att se Roosevelt till häst. Han sitter som gjuten i
sadeln med något av anförare i hållningen”. När de rider sida
vid sida lättar hennes stämning: ”Roosevelt är passionerad ryttare, och hans ansikte ljusnar betydligt då han finner att han
kan öka takten, taga en gärdesgård och släppa på tyglarna för
galoppen.” Och vi som läsare ska väl förstå den kommentaren
så att fröken Hellberg verkligen behärskade konsten att rida
och att Roosevelt såg och uppskattade den kompetensen.
Lördagen fortsätter senare med samtal om hur han ser på
kvinnlig rösträtt – han får rentav lyssna till en kort föreläsning
av henne om de engelska kvinnornas svåra situation. De diskuterar också svenska förhållanden. Framåt kvällen bjuds hon att
närvara vid ett politiskt samtal mellan Roosevelt och en (icke
namngiven) engelsk politiker på besök där Roosevelt förklarar
när de sätter sig till bords att: ”Ingenting, som kommer att
sägas härefter får komma utanför Sagamore Hill. Jag förmodar
att jag här vid ’gentleman’s table’ kan tala fritt!” Efter denna
afton med samtal off the record avrundar Eira Hellberg reportaget med att de två gästerna vid bordet höjer sitt lilla slipade
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glas för husets värd, som hon i texten utnämner till Amerikas
intressantaste förgrundspersonlighet.

Ridande reporter
Kommen så här långt in i en berättelse om Eira Hellbergs journalistik kan man notera att hon tycks ha varit ett pennskaft
med många talanger. Hon bör exempelvis ha varit en erfaren,
eller bara våghalsig, ryttare – var hon nu har lärt sig att bli det.
Hon föddes som läkardotter i Hudiksvall 1884, flyttade före
tonåren till Karlstad när fadern lämnade tjänsten som lasarettsläkare. Familjen Hellberg flyttade därefter till Stockholm
där Eira tog studentexamen och fadern dog 1908.
Redan 1910 skriver hon som framgått om en vild ritt utanför Tanger i Marocko. Hon, den främmande flickan står med
ett engelskt sällskap av ridklädda. ”Också hon har riddräkt,
sporrar och spö och stod och längtade efter att hästarna snart
skulle komma”. Då kom ett annat sällskap, araber på frustande
fullblod, och de red inte som européer. Ledaren för de ryttarna
jagar fram mot henne, han hälsar först på den engelske officeren i hennes sällskap och böjer sig sen ner mot den främmande
flickan och inbjuder henne till en ritt runt bukten. Hon varnas
av sitt sällskap för farorna, och ”en trotsig lifslust griper henne.
Det må bära eller brista, men en sådan ridt med en sådan man
vill hon en gång i sitt lif ha gjort”.
Och det skildras som en berusning, ”Hon är ett med hästens
snabbare än snabba takt, hon bäres fram som i en svindlande
gunga. Tätt, tätt bredvid henne rider höfdingen.” In i hans
läger rider de och där utspelar sig en scen dem emellan som
liknar en tyst förförelse till häst när deras blickar möts innan
han långsamt ser bort och innan de lämnar hans läger ”ler han
svagt, ger henne en arabisk hälsning – vidrör hennes dräkt med
handen och för sina fingerspetsar till läpparna. Så pekar han
stum emot buktens sträcka: hennes väg är fri.” Och hon rider
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i kapp med vinden tills hon återvänder och stannar hos sina
oroliga vänner.
Hennes utflykt till häst med berberhövdingen skildras med
mer än en antydan om att en ung kvinna ser med åtrå i blicken
på den man som lånar henne en häst och med henne vid sin
sida spränger fram i full galopp. Hennes engelska sällskap förfasar sig och överöser henne med frågor när hon återvänder
och kliver av hästen. I den texten står det inte att det verkligen
är Eira Hellberg som hänger sig åt denna berusande ridtur, hon
skriver inte ”jag” utan ”den främmande flickan”. Men eftersom
hennes ridturer förekommer i så många journalistiska texter
ska vi nog läsa också denna ridtur som äventyrliga Jayas.
Det reportaget väcker associationer till noveller från kvinnornas moderna genombrott där en
författare som Stella Kleve kunde
låta en ung kvinnas blick smeka sig
fram över en mans gestalt. I svensk
dagstidningsjournalistik var en
sådan blick mycket ovanlig.
1912 berättar Eira Hellberg inte
bara om ridturen med Theodore
Roosevelt, senare samma år berättar
hon även om en ridtur utanför Konstantinopel i en av sina krigskorrespondenser. Jag ska återkomma till
den längre fram i texten.
Om artiklarna jag diskuterat så
här långt väckte visst uppseende
bland pressgrannarna blev tongångarna ännu mer upprörda hos
tidningens konkurrenter när hon Vid fronten på Balkan – med Röda
halvmånens armbindel och en Browsom Aftonbladets medarbetare blev
ningrevolver i bältet. Bilden publiceutsänd till Konstantinopel på höst- rades i Hvar 8 dag den 17 november
kanten 1912. Tidningen förklarar i 1912.
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en notis 20 oktober att signaturen ”Jaya” är utsänd som korrespondent och dessutom med uppdrag att studera Röda korsets organisation och verksamhet under krig: ”Det är däremot
icke meningen, såsom man på några håll lär ha trott, att korrespondenten skulle uppträda som Röda korssyster, vartill ju
saknas befogenhet”. Men nog var det lätt att läsa en tidigare
notis i Aftonbladet (11 okt) som att hon faktiskt skulle fungera
som sjuksköterska när det anges att hon ”kommer att såsom
sjukvårdssyster deltaga i arbetet dels under ”Röda halvmånen”,
dels under Röda korsets ledning”.
I rollreportagets anda var det nog meningen att hon skulle
uppfattas som Röda kors-syster men inte utföra några sköterskeinsatser – uniformen skulle vara hennes förklädnad och
entrébiljett till områden som kunde vara förbjudna för andra
journalister att beträda.
I Aftonbladet publiceras från månadsskiftet oktober/november
1912 och fram till årsskiftet uppåt 20 artiklar under vinjetten
”Våra Balkan-korrespondenser”. Många av texterna hade förtydligandet ”I Konstantinopel just nu”, men efter den 10 december är förtydligandet i stället ”Ur min krigsdagbok”. Den nya
rubrikvarianten ska vi nog förstå som en markering av att de
artiklarna skrivits när hon lämnat Konstantinopel. Låt oss titta
närmare på några av hennes Balkankorrespondenser som gjorde
henne känd som en tidig svensk kvinnlig krigskorrespondent.

Korrespondent på Balkan
Den första artikel hon skickade från Balkan, ”På lasaretten”,
inleder hon vid en järnvägsstation i Konstantinopel där tusentals soldater väntar på avresa till slagfältet. Inne i väntsalen
sitter rekryter som också de är på väg till kriget. Hon beskriver dem som ”tagna direkt från plogen och fårflocken”, och
klädda som i vackra folkdräkter. Småningom kommer tåget de
ska resa med. Gods- och boskapsvagnar ska transportera dem
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”inklämda som packade sillar” på en 10–12 timmars tågresa.
Men utresan firas: ”Och musiken spelar och fanorna vajar och
hästarna gnägga i tåget, och ljust allvarsamma ansikten under
uniformsfezen blicka ut mot de kvarvarande som i rytmisk takt
stampa med fötterna och hurra.”
Det kontrasteras mot vad som utspelar sig på andra sidan
stationen där ett annat tåg ångar in: ”Och plötsligt blir vi varse,
att varenda soldat är bortsopad från den jättestora perrongen.”
Därefter beskriver Eira Hellberg hur Röda halvmånen organiserar sjukvården med militärsjukhus och manliga sjukskötare
– varken de eller ambulanserna räcker långt. Hon berättar hur
den nybildade Röda halvmånens damkommitté utrustat 200
bäddar men frågar sig hur det ska räcka till för en styrka på
en miljon man. Och bakom Sofiamoskén i ett militärlasarett
sitter kvinnor i en sal för sig och sjukvårdssoldater i en annan
och syr för brinnande livet – men det bildas aldrig ett berg av
förbandsartiklar, konstaterar hon. Så följer en på sina ställen
brutalt ingående rapport om hur krigets offer nu anländer i
vagn efter vagn.
”Så snart personvagnarna tömts, glider tåget en vagnslängd
fram och första godsvagnens järndörr skjutes åt sidan. En
ohygglig stank slog ut – blod, blod, blod.
Soldaterna med bårarna äntra upp i vagnen, en lykta räckes
dem.
Därinne ligga de på gräs och halm, med packningen till
huvudgärd, brokiga skynken under och över sig.”

Reportaget fyller flera spalter i Aftonbladet den 5 november
(hennes text är daterad den 29 oktober) med berättelser om
olika typer av skador och dödsfall bland krigets offer och
situationen för tusentals flyktingar från Balkan och Ryssland.
Reportaget har tre fotografier: ett föreställer militärer vid ett
tåg på stationen Adrianopel, ett annat visar hur flyktingar
anländer med fartyg till Konstantinopel och på det tredje fotot
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ser vi hur Eira Hellberg sitter vid öppningen till ett tält och
väntar på Röda halvmånens ambulans. Hon säger i en kommentar att hon är på järnvägsstationen tillsammans med den
svenska handelsattachén och att de är de enda européerna på
plats. Hennes närvaro uppmärksammas också av internationell
press ska det visa sig.
Den 9 november refererar DN till ”den stora illustrerade
Londontidningen Daily Mirror” som har ett tvåspaltigt port
rätt av ”M:lle Eira Hellberg, en ung, kvinnlig krigskorrespondent från Stockholm, fotograferad i Konstantinopel, hållande
sin revolver i dess fodral.” Och DN raljerar om att hon vill klä
sig som en karl och förena sig med övriga korrespondenter
men att hon saknar pengar. ”Inte kan väl A.-B visa en så nattsvart otacksamhet att det inte på ett hederligt sätt honorerar
en korrespondent som sänder tidningen så intressanta och
uppseendeväckande artiklar?” Ett sådant utfall måste förstås
besvaras från Aftonbladets sida. Samma dag skriver tidningen
att ”korrespondenten är försedd med ett kreditiv, vars belopp
kanske även den så utomordentligt generösa D.N. skulle lämna
utan anmärkning”.
Dessutom förklaras att ”vår energiska korrespondents önskan om tillstånd att få komma fram i stridslinjen och erhållande
av fortskaffningsmedel och annan utrustning därtill av red. af
flere skäl avböjts, härtill även tillrådd av svenska legationen i
Konstantinopel”. Dagen därpå, 10 november, kan Aftonbladet
publicera den omskrivna bilden av Eira Hellberg (Jaya) som
krigskorrespondent i Konstantinopel med Röda halvmånens
bindel på armen och Browningrevolvern vid bältet.

I kolerans högkvarter
Den utflykt till häst som Eira Hellberg berättar om i tidningen
den 10 december finns i den avslutande sviten Ur min krigsdagbok och korrespondensen är daterad Konstantinopel i novem-
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ber. Denna ridtur har inte alls samma berusande fart och flykt
och skönhetsupplevelse som den med berberhövdingen utanför
Tanger 1910, inte heller liknar den Roosevelts kraftfulla galopp
över ägorna på Long Island när han ville gå ner i varv efter sina
resor. Nu är det mer fråga om en utforskande promenad till häst
utförd av en strängt iakttagande och registrerande korrespondent. Och visar det sig: hon delar också ut pengar som Sydsvenska
Dagbladet har sänt till behövande i flyktingläger.
Hon rider denna gång med en man som hon kallar Abdullah
och som inte är lika intresserad som hon av att granska dödssjuka eller döda djur och människor, vilket småningom helt
omöjliggör deras resa till San Stefano. Hon är redo att skjuta
en döende häst som hundar redan börjat kalasa på. Abdullah
vägrar döda ett djur. Det är koleran som skördar så många offer
nu när kriget inte längre tycks göra det.
I nästa korrespondens, ”I kolerans högkvarter”, också den
i sviten Ur min krigsdagbok, daterad den 22 november och
publicerad den 13 december, blir Eira Hellberg uppsökt av en
Lady Mary Westmacott som vill ta sig till det av koleran härjade San Stefano. Och de lyckas faktiskt att med hjälp av Westmacotts pengar och kännedom om koleravård och Hellbergs
erfarenheter på platsen att ta sig till ett kolerasjukhus genom
att ordna fram en rejäl bil och en man som är villig att köra
dem till San Stefano.
De två kvinnorna reser tillsammans för att Westmacott ska
kunna ta ställning till vilken typ av inköp hon behöver göra för
att kunna bistå till de sjuka. Småningom når de fram till ett vitt
tvåvåningshus med staket men utanför muren till San Stefano.
Det är en grekisk skola omgjord till ett kolerasjukhus där en
skotsk präst och några åldrade kvinnor söker arbeta bland döda
och ännu levande patienter.
Lady Westmacott och Eira Hellberg hjälps åt att flytta ut
döda ur huset. När de sent på kvällen återvänder till hotellet i
Konstantinopel får de höra att det finns desinfektionsbad fär-
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diga för dem och att deras kläder nu ska tvättas. Och tidigt
nästa morgon far Mary Westmacott tillbaka till San Stefano
med bland annat skurborstar med sig i packningen. ”Ty skura
kan jag säkrare göra än blanda medikamenter, och det är också
det som mest behövs”.
Kännare av Agatha Christie, bekanta med hennes pseudonym
Mary Westmacott för några romantiska berättelser, undrar kanske hur det ligger till med namnet på kvinnan i Jayas berättelse.
Texten skrevs ju i november 1912 – många år innan Christie
skulle använda sin pseudonym och ett par år innan hon gifte sig
med sin förste man och blev Agatha Christie. Hon skulle debutera som deckarförfattare tidigt på 1920-talet. Kanske är det så
att kvinnan i den svenska journalistens reportage från kolerans
härjningar i Balkan, lady Mary Westmacott, är den kvinna som
gav Agatha Christie impulsen till pseudonymvalet?
Av det lilla som berättas i Eira Hellbergs artikel om denna
lady Mary Westmacott framgår dels att hon hade med sig en
rysk läkare, vars resa och utrustning hon bekostade. Hon hade
alltså pengar. Men varför ville hon just till de kolerasjuka?
frågades i texten. För att de kolerasjuka får lida mest, menade
ladyn. Och Eira Hellberg undrade ”en smula över att en fin
engelsk dam på fyrtio år reser till Turkiet för att skura golv
åt turkiska bönder.” När svaret blev att hon sett koleran på
nära håll i Indien erinrade sig Eira Hellberg något hon hört
i ett engelskt hem om en engelsk lady Westmacott som rest
genom Tibet, det inre Kina, Mongoliet, Indien och Ryssland.
”Har inte lady Westmacott skrivit en bok om Mesopotamien?
Hon småskrattade. Jo, som ingen köpte!” Skulle inte denna
kvinna med sina kunskaper och resor i Mesopotamien kunna
vara inspirationen till Christies senare pseudonymval? Agatha
Christie var ju i sitt andra äktenskap gift med en arkeolog och
reste gärna till utgrävningar i Mesopotamien.
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Krigsfånge på hotellrummet
Nu tillbaka till ordningen i berättelsen om Eira Hellbergs Balkankorrespondenser och reportaget ”Som krigsfånge” den
17 december 1912. Texten är daterad den 2 december i orten
Tjeckmetche1 vid Marmarasjön. ”Arresterad. Verkligen arresterad.”. Så börjar hon reportaget om hur hennes personliga
pass utfärdat av krigsministern inte längre duger när hon och
hennes sällskap kommer i bil och vill passera befästningar som
Röda kors-folk. De tillåts inte passera med bilen och kommendanten som möjligen kunde släppa igenom dem är inte på
plats, eller med Eira Hellbergs ord:
”Men han är inte inne, och eftersom bajonetterna sänkts framför bilen, vada vi i modden till andra sidan på byn och leta reda
på doktorn. Han stod (sic!) i köket till en bondstuga och steker
potatis, tittar på professorns pass som rödakorsare, hoppas han
skall komma igenom och skickar bud till kommendanten. Tillbaka igen till stugan vid bron. /…/
Så kommer kommendanten, beskådar passen, bockar och
säger:
Mademoiselle får fortsätta till Hademköl.
Med sällskap?
Nej. Deras pass gälla inte. Mademoiselle får taga bilen och
en chaufför.”

När journalisten och hennes sällskap börjar förhandla med
kommendanten får han nog och slår fast att han nu måste göra
mademoiselle till fånge! Det allvarliga var att mademoiselle
hade tänkt byta ut sin dragoman (som var ett slags officiellt
sanktionerad tolk och guide) mot två européer. Så nu skulle
hon vara arresterad. Professorn med fru i bilen var inte arresterade. Men mademoiselle, det vill säga journalisten, ville verk-

1

Orten stavas på olika sätt artikeln igenom i tidningen.
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ligen inte ensam vara arresterad. Och professorn tänkte inte
frivilligt ge sig iväg med bilen.
Nu skall solen snart gå ner, konstateras småningom i texten.
De gör då ett sista försök att ta sig från platsen, arresterade
eller ej. Då visar det sig att kommendanten inte är på plats,
men att en t.f. finns där och att det är rörigt vid expeditionen
på grund av att trafiken ökar och att två belgiska fångar, spioner förklädda till turkar, ska föras bort.
”T.f. kommendanten hade tydligen icke hunnit höra något om
saken, vår officer stod samtalande en bit ifrån, soldaterna tillfrågades icke och så kom det sig att vi plötsligt rusade i väg
från vaktofficeren och byn och en intet anande kommendant.
Tillbaka till Konstantinopel.”

Under natten, återbördad till tryggheten på hotellrummet,
fick journalisten ett från gränsen vidarebefordrat telegram
från krigsministern till Eira Hellberg om att kommendantens
beslut tyvärr inte kunde ändras:
”Då log man i sitt hjärta och kröp ned i sin goda bädd i Pers
Palsoe och tänkte, att om de alltid arrestera krigskorrespondenter en åtta timmar efter deras uppnående av säker hamn, så
vore det ingen fara.
Men vi reste inte tillbaka till Tjeckmetje dagen därpå.”

Raljanta pressgrannar
Om denna Jayas text i Aftonbladet raljerar Stockholms-Tidningen
(ST) den 18 december 1912 genom att utförligt citera ur reportaget:
”Det är ett sorgligt öde, som förföljer de flesta korrespondenterna i det här kriget. Här kommer man för att skriva om
kriget, om slaget, om eländet, om verkligheten. Och med vrede
i hjärtat får man i stället ödsla ord på egna upplevelser och egen
person”, skriver ST och fortsätter:
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”Tänk, nu som först konstaterar ”Jaya” att hon ödslat ord på
egen person! Och det har skett och sker med ”vrede i hjärtat”!!
Sejouren i Konstantinopel har alltså haft sitt lilla goda med sig.
För övrigt är det en rätt underlig arrestering ”Jaya” ödslar ord
på. Men när det inte händer något så…”

Eira Hellberg råkade visserligen inte ut för några handgripligheter, men när hon beordrades att stanna var det trots allt en
potentiellt farlig situation hon hade hamnat i som arresterad
europeisk kvinna. Och hon hade professorn kirurgen och hans
fru att tacka för att hon inte blev ensam kvarlämnad på platsen.
En enda notis har jag funnit som uttrycker stöd, om än raljant det också, för Jaya. Det är den 31 oktober 1912 och Aftonbladet rapporterar att Hasse Z i Söndags-Nisse hurrat för att vi
slippa gå ut i kriget. Han menar att den här årstiden är det ju
regnigt och kallt och att då riskera att få heta kulor i kroppen
är inte trevligt:
”Vi ha nöjt oss med att skicka Jaya och hon har, enligt A.-B.,
väckt uppseende i Konstantinopel. Det försöka dagskollegerna
skratta åt. Rena avunden. Ha de andra tidningarnas pennskaft
vågat sig iväg? Nej, de sitta snällt hemma hos Bergs och dricka
kaffe och äta bagelser”.

Även Jämtlandsposten raljerade med Eira Hellberg (27 november) och skrev om ”Det förfärliga kriget” och pekade på att
Jaya i ”krigstidningen A.-B.” skildrar krigskorrespondenternas
vedermödor i Balkankriget som att: ”Herrar krigskorrespondenter ha kommit tillbaka från den s.k. fronten, där de i bästa
fall hört en smula kanondunder och för resten förlorat sina
pengar på poker”. Just den kritiken mot vissa korrespondenter har, tycker jag mig ha läst, förekommit 1900-talet igenom
i olika krigssituationer. Korrespondenter kan bete sig som ett
slags handelsresande i krig.
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Jag undrar hur vanligt det var vid tiden före första världs
kriget att redaktionerna hånade eller tråkade varandras skribenter som jag här visat exempel på. Det vore värt en egen
studie, förmodar jag.

Möten med Europa
Om Eira Hellbergs Balkankorrespondenser för Aftonbladet hösten 1912 är de som har givit henne benämningen krigskorrespondent så var det inte som sådan korrespondent för svenska
tidningar hon fortsatte bedriva journalistik. Våren 1913 noterar några tidningar att hon ”befinner sig för närvarande på en
föredragsturné i Tyskland, hvarest hon återger sina upplevelser
under krigen”.
Hon blev tydligare kvinnopolitiskt aktiv och engagerade
sig i ”Kvinnornas uppbåd” 1914. Idun presenterar den grupp
kvinnor som den 6 augusti bildat en organisation för att hjälpa
inåt när männen försvara landet utåt, som tidningen skriver
och fortsätter: ”En organisation för arbetet i stort måste dock
finnas och det är glädjande att denna är bildad på enighetens
och den goda viljans bas.” Eira Hellberg finns med vid en uppvaktning hos statsministern på foto i Idun (Idun 1914:33) och
hon finns även med bland undertecknarna av uppropet tillsammans med idel kända rösträttskvinnor från A till Ö, bland
andra Anna Branting, Ada Nilsson och Elin Wägner. Men i
centralkommittén fick inte Eira Hellberg plats och kort därefter bryter hon sig ur den föreningen och startar en egen. Det
gick inte så bra med den föreningen för att uttrycka denna
utveckling mycket kortfattat.
För Nya Dagligt Allehanda skrev hon i februari 1916 ett par
korrespondenser från London: ”England under kriget” och
”Blad ur min dagbok”. Den svenske advokat som hjälpt henne
genom att skriva introduktionsbrev till engelska konsulatet
ångrade sig bittert. Han hade skrivit att hon var hederlig och
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Fröken Jaya triumferar, konstaterade Svenska Dagbladet i november 1914.
Hon hade då lyckats tvinga polismästaren i Stockholm att upphäva det soaré
förbud han infört för att hejda hennes mötesverksamhet i ”Kvinnornas och
landets biståndskommitté”. Teckningen är signerad Per Lindroth.

hade lojala syften, förklarar han. Och i brev till dagspressen i
Stockholm (23 februari 1916 i DN och SvD) menar han att hon
inte hållit sig till sina utfästelser och att det måste bero på bristande förstånd eller på bristande känsla för åtagna förpliktelser
att hon skrev som hon gjorde om läget i England. Han kände
sig ansvarig för att ha misslett det engelska konsulatet. Detta
hade han också underrättat den tyska legationen om eftersom
han fått höra att Eira Hellberg inte beviljats inresetillstånd till
Frankrike och därför i stället fortsatt sin resa till Tyskland.
Men vad hade hon skrivit som så upprörde mannen som
hjälpte henne ut på resan? Hennes två artiklar i NDA har
en kåseriliknande ton. Den första handlar om hur en svensk
kvinnlig journalist som några år tidigare befunnit sig som
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krigskorrespondent i Balkan nu reagerar på mötet med ett
europeiskt land och en befolkning som befinner sig i krig med
soldater utomlands men med konsekvenser på hemmaplan i
form av mörkläggning, varubrist, höjda priser på restauranger
osv. Hon berättar att det är svårt att röra sig utomhus på grund
av mörkret men att det på restaurangerna inte är mörkt:
”Där strålar ljuset så inbjudande som förr, om också ingången
är mörk och fönstren försatta. /…/ i stället för smör äter man
margarin, strösocker i stället för bitsocker, fruset kött från
kolonierna i stället för det dyra färska. Och publiken är en
annan. Det är mannen i khaki. Damernas aftontoaletter med
glittret av juveler mot nakna halsar syns icke mera. En teklänning är det mesta man vågar sig på. Men till nittio hundradelar
förekommer engelskan blott i uniform. En ung eller yngre dam
med själfaktning kan egentligen icke visa sig i annat”.

Samma lätt kåserande ton fortsätter i den andra texten men
här skriver hon om den engelska soldaten – Tommy.
Andra gånger nämns i svensk press att hon befinner sig på
sjukhus för behandlingar i Europa. Hon är exempelvis inte i
Sverige när hennes bror Ragnar dör i februari 1918. Hon vistas
då svårt sjuk i Wiesbaden, skriver Söderhamnstidningen 8 februari. Den 14 november samma år meddelar Norrskensflamman
att Vecko-Journalens praktupplaga innehåller en högintressant
artikel om Balkans nyaste självständiga rike av Eira Hellberg
med rubriken ”Landet där börden ännu är huvudsaken”. När
hennes roman En haremflickas brev utkommer i februari 1919
skrev Trelleborgstidningen (10 mars) att hon nyligen återkommit från ett halvårs vistelse i Turkiet ”som korrespondent för
utländska tidningar”.

En haremflickas brev
När Idun i april 1919 presenterar henne som ”vår mest beresta
kvinnliga journalist” ägnas tre sidor med många bilder åt att
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styrka det påståendet. Här förklaras också att signaturen Jaya
har försvunnit ur dagspressen och att ”vi i stället har fått en
debuterande författarinna, som skriver om sina senaste land
erövringar på psykologisk mark, en bok om ungturkinnorna,
som under titeln ’En haremflickas brev’ i dagarna utkommit
hos Norstedts”. Intressantare i presshistorisk mening är vad
Eira Hellberg i Idun förklarar om sin syn på journalistik:
”– Den är till en tid en god skola för pennan, säger hon, för
människostudium och allmän kunskap. Men dess art och väsen
tilltalar mig ej. Den är för ytlig, brådskande och sensationell.
Och mången gång – för grönköpingsaktig.”

Hennes reflektioner om journalistik finns insmugna här och var i
hennes journalistik genom åren. När Johan Jarlbrink skriver om
den journalistiska intervjun i sin Det våras för journalisten (2009)
noterar han hur Eira Hellberg upplevde att hon blivit illa bemött
av Dramatenchefen Tor Hedberg när hon besökt honom för en
intervju i Aftonbladet. Jarlbrink skriver om att både Hellbergs
artikel i Aftonbladet (17 nov 1911) och intervjun som Figaro lät
göra med henne visar att det inte hörde till vanligheterna med
en avvisande intervjuperson. Eira Hellberg skrev i sin text att
”hr Tor Hedberg kan inte vara okunnig om, att i våra dagar
är det pressen, som är förmedlaren mellan slika höga herrar
och den allmänhet, som direkt och indirekt genom statsanslag
underhåller dem och deras institutioner”. Även Figaro uppmanade teaterchefen att tänka om, skriver Jarlbrink, som undrar
om det inte kan vara så att det hade haft sin betydelse att det var
en kvinna som ställt Dramatenchefen mot väggen.
Men det var sällan hon skrev så tydligt om att utöva journalistik som i den långa essän ”Något om modern journalistik
i Amerika” som bygger på hennes erfarenheter som journalist
på New York Times våren 1912. Den publicerades hösten 1913 i
Ord & Bild. Även i den berättelsen framgår att hon menar att
journalistikens jakt på sensationer är skadlig för den redaktio”Vår mest beresta kvinnliga journalist”
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nella personal som sällan blir länge kvar i yrket. Eira Hellberg
skrev ett par reportage för Idun om hur kriget påverkat några
kungligheter som levde i ett Europa i ruiner, som rubriken blev
på några reportage. Men framöver skulle hon i stället själv bli
mer omskriven i dagspressen för sitt engagemang för ockultism, spiritism och metafysik än skriva egen journalistik.
När hon dog 1969 var hennes tid som dagspressjournalist
sedan länge förbi.
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Bertil Falk

Pionjärerna i Camden Town
Som en levande legend beskrivs han inte sällan
numera. Meriter för den positionen har han samlat
både i journalistiken och litteraturen. Här skildrar
kvällstidningsreportern och sf-författaren Bertil Falk
sina upplevelser under ett gästspel som scriptwriter
på TV3 i London.

Året var 1950. Jag var 17 år och skrev artiklar i Roslagsposten.
Den 31 augusti publicerades min artikel ”Roslagens Radio –
framtidsperspektiv”. Där pläderade jag för ”fri radio” som det
hette på den tiden. TV var inte att tänka på. TV befann sig
nämligen vid den här tidpunkten i fosterstadiet.
Året var 1987. Epoken Lars Braw var sedan ett bra tag över
på Kvällsposten. Han var ett tidningsmakargeni och den ende
store entreprenör jag arbetat under. Jag var 54 år och redan på
den tiden var det liksom kört för 54-åringar. Unga entusiaster
tryckte på. Jag hade suttit på samma post som nattreporter i
20 år, dumt nog. Jag hade inte haft förstånd att inse att man
bör byta, om inte jobb så dock arbetsuppgift, vartannat eller
vart tredje år. Jag var trött på att varje natt ringa runt till alla
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polisdistrikt i södra Sverige. Allt som hände i samhällets vardagsliv kändes som upprepningar. Jag var kort sagt slut och
gjorde ett dåligt jobb. Hur skulle jag kunna få ordning på resten
av mitt yrkesverksamma liv? Jag hade verkligen börjat inse att
det krävdes en förändring och det snabbt. Men hur?
En kväll när jag 1987 kom till jobbet möttes jag av en nattchef och två redigerare som hade ett budskap till mig i stil med
”Om inte drottningen blir våldtagen så har Du inget att göra,
tidningen är redan ihopslagen och vi har massor med överstående material.”. Jaha, jag gick ut i cafeterian för att äta min
middag och jag tog med mig det nyutkomna numret av Journalisten.
Jag drack mitt kaffe och slog upp Journalisten. Där hittade
jag en annons.
Lanserandet år 1988 av ett internationellt nyhetsprogram via
satellit från London innebär att vi nu söker
NYHETSUPPLÄSARE NYHETSJOURNALISTER
med svenska, norska eller danska som modersmål.
Sökandena bör vara fullt kvalificerade och villiga att bosätta
sig i Storbritannien samt beredda att pröva nya metoder för
konstruerandet och presenterandet av nyheter åt en flerspråkig
publik.
Vi förutsätter synnerligen goda kunskaper i engelska, såväl i
tal som skrift;
branschvana och förmåga att arbeta i grupp;
en dynamisk och utåtriktad personlighet;
att Du är väl insatt i världshändelser och har förmågan att skapa
kraftfulla bildtexter till internationella nyheter.
Vi kommer att arbeta från ett elektroniskt styrt nyhetsrum och
värdesätter flexibilitet.
Om Du är vänlig, utåtriktad och intresserad av att jobba i ett
team där arbetstempot är högt och uppgifterna utmanande,
hör gärna av Dig till: Dan Damon, RGB, 13 Hawley Crescent,
London NW1 8NP.
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Jag läste igenom den två gånger, insåg att den handlade om
TV, även om det inte sas utan bara fanns där underförstått. Det
kändes lockande, men jag hade ingen som helst erfarenhet av
TV. Det måste finnas massor med kvalificerade sökande.
Jag återvände in till redaktionen. Det kunde ju inte skada
att försöka, resonerade jag med mig själv och i brist på något
att göra skrev jag ett svar till annonsens Dan Damon. Brevet
postades dagen därpå och efter några dagar fick jag ett samtal
från London hemma i Västra Alstad. Det var Dan Damon som
ville träffa mig några dagar senare i Stockholm.
Jag for dit och där fanns redan en del människor, alla unga.
En var Marika Griehsel, som jag nu träffade för första gången.
Jag minns att jag tyckte att hon hade långt vackert hår. Jag fick
tio minuter med Dan Damon. Mötet bestod i att han talade om
vad som planerades och jag lyssnade. Det var allt. Lite snopet.
Jag tog ett nattåg hem till Skåne, hade svårt att sova ombord
och kastade mig dödstrött i sängen hemma i Västra Alstad.
Knappt hade jag somnat förrän telefonen ringde. Det var
Dan Damon som flugit hem till London och som nu erbjöd
mig jobbet som scriptwriter på TV3. Jag kunde inte ha mått
bättre och ansökte om två års tjänstledighet, vilket jag fick.
Så flög jag in över England den sista november 1987. Vi
skulle landa på Heathrow. Men det gick inte, det var något
problem och plötsligt befann jag mig på Gatwick. Mitt arbetstillstånd låg på Heathrow.
Katastrof!!!
På den tiden var Storbritannien medlem av EU medan Sverige stod utanför. Jag kunde inte kliva in i England utan arbetstillstånd och hade ingen lust att flyga tillbaka till Sverige för att
ta ett annat plan till Heathrow. Jag talade om mitt dilemma vid
passkontrollen och fördes åt sidan. Efter en kort stund ensam
i ett kalt rum kom en man in och sa: ”Welcome to Britain Mr.
Falk. You can pick up your work permit at New Scotland Yard
next week.”
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Toppen!!!
TV3:s studio låg några trappor upp vid Camden Lock. Jag
for raka vägen dit och där var full verksamhet. Där fanns Dan
Damon och en massa ungdomar, däribland Marika Griehsel, som
jag inte kände igen. Hon hade klippt bort sitt långa vackra hår.
Nu pågick dagligen träning inför den stora starten på nyårsaftonen 1987. Jag insåg under denna månad att min ålder, som
skulle ha legat mig i fatet om jag sökt jobb hemma i Sverige,
här var ett plus. Dan Damon ville ha någon i gänget med lång
erfarenhet och det hade jag ju faktiskt.
När vi denna nyårsafton, tio minuter innan klockan slog
tolv hemma i Skandinavien, gick ut i etern via satellit, var det
inte i direktsändning utan för säkerhets skull inspelat. Men
från och med nyårsdagen 1988 gick alla program live. I Norge
försökte makthavarna bums stoppa TV3, vilket orsakade en
folkstorm, som fick etablissemanget att skippa projektet.
Som nattreporter på Kvällsposten hade jag alltid varit road
av att skriva kortisar och i varje notis lägga in någon information av värde. Det visade sig nu att denna min faiblesse för det
korta formatet var perfekt för TV-nyheter. Den minnesvärda
nyårsaftonen hade jag skrivit två av inslagen och gett röst åt
ett av dem.
Minnesvärd? I dubbel bemärkelse. Dels händelsen i sig då
TV3 krossade etermonopolen i Danmark, Norge och Sverige.
Dels det faktum att min spådom i Roslagsposten när jag var 17 år
helt plötsligt gick i uppfyllelse i kubik, för nu handlade det inte
bara om radio utan om TV i färg. Det var faktiskt en mäktig
känsla.

TV 3:s nye scriptwriter på plats vid det runda bordet
i studion i Camden. Foto: Elisabeth Ulven.
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TV3 var ett av Jan Stenbecks projekt. Han besökte nyhetsredaktionen en enda gång. Jag var inte där då, men Stenbeck
hade i USA träffat en kille som var världens första enmansteam. Tidigare hade TV-teamen varit tremansteam, dvs journalist, kameraman och ljudtekniker. Den här killen gjorde allt
själv och hade producerat en dokumentär på det sättet. Stenbeck skickade över killen till Camden och där undervisade han
oss i konsten att vara enmansteam. Detta kom att få stor betydelse för mig. Jag hade i åratal rest till Indien en gång om året
för att samla material till en biografi om Indira Gandhis make
Feroze Gandhi. När jag efter två år var återbördad till Sverige
kunde jag återuppta mina årliga resor till Indien, nu med ett
nytt sätt att intervjua folk, nämligen on camera, vilket underlättade insamlandet av fakta alldeles enormt.
Snart blev arbetet på redaktionen vardag och det var ett
fint litet gäng som gjorde ett bra jobb under ganska primitiva
förhållanden. Det var trångt, men det var ett team underbara
människor som kände sig som pionjärer: Gary Craig, Thomas
Dodd, Marika Griehsel, PA Gullö, Eva Jensen, Eva Jorgensen,
Caroline LeMarechal, Dini Patel, Mette Wesenlund med flera,
ett hopsvetsat gäng från Danmark, Norge, Sverige och England.
När mina två år var över återvände jag till Kvällsposten, nu
som medarbetare på en helt annan avdelning. Åren gick, pensionsåldern kom och 30 år efter den minnesvärda händelsen
samlades det gamla TV3-gänget i London. Det kom i ett läge
då jag egentligen skulle vara i Indien för publiceringen av min
biografi, Feroze the forgotten Gandhi, som äntligen blivit klar
efter nära 40 år. Det blev ganska tajt och jag kunde bara vara
med några timmar vid återföreningen i London. Jag skulle
nämligen flyga vidare till New Delhi tidigt påföljande morgon.
Men det funkade.
Utvecklingen på mediefronten har som vi vet blivit våldsam
efter TV3. Det vimlar av kanaler och visst innehåller utbudet
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mycket skit. Men vinsten är valfrihet och varje individ kan nu
på egen hand strukturera sitt tittande på ett högkvalitativt sätt,
eller för den delen på ett lågkvalitativt.
Dan Damon, mannen som jag är evigt tacksam för att han
ingav mig nytt mod, har jag under årens lopp haft nöjet att
avlyssna. Han kom nämligen till BBC World Service, där han
med sin distinkta röst presenterar World Update och dagligen
hanterar nyhetsflödet med fakta och intervjuer. Även då detta
skrivs 2020.
Och vet Du vad!!!
Jag ser att Radio Roslagen (Din lokala radiostation i Roslagen) ”sänder lokala program för fast och fritidsboende inom
Norrtälje kommun. 107,8 Norrtälje. 104,1 Hallstavik.”

Bertil Falk har, med undantag för de två åren på TV3:s redaktion i
London, i hela sitt yrkesliv varit dagstidningsjournalist, först och främst
på Kvällsposten. Han är också författare. Han har skrivit en rad deckare
och science fictionberättelser och översatt böcker och seriealbum i samma
genrer. 1969 startade han Jules Verne-magasinet. 1990–2018 var han chef
för bokförlaget Zen Zat och 1999–2003 redaktör för DAST-Magazine.
2016 publicerades i Indien hans biografi om Feroze Gandhi, journalist,
politiker och make till Indira. Så sent som förra året kom FAKTASIN. Den
svenskspråkiga science fiction-litteraturens historia i tre delar.
E-post: bertilfalk@telia.com

■■■
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Läs mer om kvinnliga
journalister i SKBL!
Sedan några år tillbaka finns Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon på
nätet, ett digitalt lexikon i en strukturerad databas (www.skbl.se) med
uppgifter om 2 000 kvinnor som bidragit till det svenska samhällets
utveckling, från medeltid till nutid.
När den första versionen lanserades 2018 innehöll det artiklar om
1 000 avlidna kvinnor med anknytning till Sverige, 2020 publicerades
ytterligare 1 000 artiklar och fler kommer det förstås att bli allt
eftersom tiden går. Kvinnliga journalister utgör en ganska stor grupp
med i dagsläget 162 namn och livsberättelser om reportrar, publicister
och tv/radioproducenter.
Projektet som genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond har engagerat ca 500 skribenter. Bakgrunden till projektet
är att traditionella svenska lexikon innehåller drygt 5–10 procent
biografier om kvinnor, något som innebär en risk för missvisande
historieskrivning.
Med de biografiska data som redaktionen för SKBL sedan
kontrollerat och kompletterat är det möjligt att söka fram, kombinera
och statistiskt sammanställa familjeförhållanden, utbildning,
föreningstillhörighet, verksamheter och de orter där de biograferade
kvinnorna har levt sina liv. Nyckelorden som till exempel ”journalist”
är en annan sökmöjlighet.
Gå in på skbl.se och gör dina egna upptäckter!

Elin Gardeström

Striden om objektiviteten
Objektivitet infördes som mått på god journalistik
i ett sent mediehistoriskt skede – i Sverige först på
1960-talet. Den var redan då kontroversiell: ett ideal
som både hyllades och kritiserades. Och så har det
förblivit. Problemet är, skriver Elin Gardeström, att
objektiv journalistik kan betyda så mycket.

I slutet av 1960-talet introducerades objektivitet i Sverige
som ett begrepp för att beskriva en ideal form av journalistik. Sedan dess har det hängt med, ända till våra dagar, trots
att så många har bestridit att en fullständigt objektiv spegling av verkligheten är möjlig. I denna text undersöker jag hur
journalister under åren 1958–1976 förstod detta kunskaps
filosofiska begrepp när det applicerades på journalistik. Under
senare delar av perioden utförde professor Jörgen Westerståhl
omfattande objektivitetsundersökningar av Sveriges Radios
nyhetsrapportering. Sveriges Radio stod då – och står i dag –
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i centrum för diskussioner om en fullständigt opartisk, saklig
och objektiv rapportering.1
Ur yttrandefriheten växte journalistiken fram med sin
vurm för att utan restsriktioner och censur beskriva verkligheten. Journalistiken skulle berätta sanningen. Olika tidningar
kunde beroende på sin politiska ställning presentera olika sanningar och drabbade samman i det slags sanningskamp som
den engelske filosofen John Stuart Mill förespråkade i mitten
av 1800-talet.2 I Sverige kom begreppet objektivitet i slutet av
1960-talet att introduceras för att beskriva ett ideal för journalistik, vilket innebar att varje journalist sakligt och objektivt
skulle eftersträva att avspegla verkligheten. Objektivitet blev
en mall för en korrekt rapportering, som bröt mot den tidigare
traditionen i partipressen med en sanningskamp mellan olika
röster.

Amerikanska impulser
Objektivitet är ett urgammalt kunskapsfilosofiskt begrepp. I
Sverige användes det sedan slutet av 1700-talet inom vetenskap, statlig byråkrati och rättsväsende – men sällan om journalistik.3 Användning av objektivitet som mått på en god
journalistik var dock vanlig i USA redan i början av 1900talet. Impulser från ”over there” importerades lätt och denna
användning av objektivitet landade i en svensk kontext.
Introduktionen av ett ideal av objektiv journalistik sammanföll med en försvagning av partipressen och en tilltagande
ägarkoncentration med utslagning av mindre tidningar. Antalet pressröster blev mindre men var tänkt att kunna kompenseArtikeln har skrivits inom ramen för ett forskningsprojekt om objektivitet
som finansieras av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
2
John Stuart Mill (1998 [1859]). Om friheten. Stockholm: Natur och kultur.
3
Nationalencyklopedins ordbok Bd 2 [Hå-Reko]. (1996). Höganäs: Bra
böcker, s. 490.
1
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ras med en mer objektiv rapportering. Införandet av det objektiva idealet var delvis drivet av kommersialisering.4 Samtidigt
ökade Sveriges Radio sin nyhets- och samhällsbevakning och
det var inom Sveriges Radio (då ett bolag för såväl radio som
tv) som begreppet objektivitet tidigt användes.
Ytterligare en bakgrundsfaktor var den radikalisering av en
ungdomsgeneration som tog fart i mitten av 1960-talet. Om
partipressen var politisk som medieprodukt så kom många
ungdomar in i journalistiken med en individuell politisk väns
teragenda för att förändra världen. Detta uppfattade många
äldre, såväl journalister som politiker, som ett hot mot en
rådande ordning. Journalisterna började ställa kritiska frågor
och styra intervjuer på ett helt annat sätt än tidigare. Det speglande och återberättande idealet ersattes av en aktiv granskande
journalistik.5 Politiker kunde uppfatta det som att journalister
stod i mitten av det offentliga samtalet och styrde det på ett
sätt som hindrade den demokratiska processen. Även publiken
reagerade och antalet radionämndsanmälningar ökade.6 Äldre
journalister på borgerliga tidningar ansåg den nya generationen suspekt och ville inte anlita dem. Det var under slutet av
1960-talet som Journalisthögskolan i Stockholm började kallas
för Kommunisthögskolan.7

Westerståhls modell
Det var i detta medieklimat som professorn i statsvetenskap
Jörgen Westerståhl kom att anlitas av Sveriges Radio för att
Steven Maras (2013). Objectivity in journalism. Cambridge: Polity Press,
s. 31 f.
5
Monika Djerf-Pierre & Lennart Weibull (2001). Spegla, granska, tolka. Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Stockholm: Prisma,
s. 240 ff.
6
a.a., s. 266.
7
Elin Gardeström (2011). Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944–1970. Göteborg: Daidalos, s. 243.
4
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åren 1968–1976 undersöka om nyhetsrapporteringen följde
radiolagens skrivningar om saklighet och opartiskhet. Han
undersökte rapporteringen av valet 1968, Vietnamkriget,
LKAB-strejken 1970–71 samt revolutionen i Portugal 1975.
Undersökningarna visade att Sveriges Radios rapportering i
huvudsak uppfyllde kraven på saklighet och opartiskhet, som
då var de centrala begreppen. Det var Westerståhl som 1972 i
en bok sammanfattade detta arbete som en undersökning av
objektiv nyhetsförmedling.8 Han hävdade att objektivitet gick
att mäta och utformade en intrikat modell där opartiskhet,
saklighet, relevans, neutralitet och sanning var underordnade
delar av objektivitet. Hans bok 1972 ledde till en diskussion
både inom forskarvärlden och inom pressen om vad objektiv
journalistik egentligen var.9 Objektiv kan härledas etymologiskt
ur betydelsen att ett objekt kastas inför det mänskliga medvetandet – problemet har varit att olika mänskliga observatörer
ändå har uppfattat objektet på olika sätt, vilket är att kort sammanfatta en mycket lång kunskapsfilosofisk diskussion.
Situationen var alltså den att ett begrepp som hade använts
inom juridik, vetenskap och administration mer allmänt kom
att börja användas om journalistik mot slutet 1960-talet och
att det var en känd professor i statsvetenskap som utsågs som
en auktoritet som kunde mäta hur objektiv journalistiken var.
Men hur uppfattade journalisterna detta? När och hur användes objektivitet för att beskriva journalistik i tidningar? Jag har
i Kungliga Bibliotekets digitala tidningsarkiv undersökt fyra
Jörgen Westerståhl (1972). Objektiv nyhetsförmedling. Lund: Läromedelsförlaget.
9
Westerståhls objektivitetsundersökningar och debatten om dessa undersöks
även av Monika Djerf-Pierre & Lennart Weibull (2001). Spegla, granska, tolka.
Aktualitetsjournalistik i svensk radio och TV under 1900-talet. Stockholm: Prisma,
s. 237 ff; Olof Petersson (2011). Statsvetaren. Jörgen Westerståhl och demokratins
århundrande. Stockholm: SNS förlag, s. 147–160; Thorsten Thurén (1997)
Medier i blåsväder: den svenska radion och televisionen som samhällsbevarare och samhällskritiker, Stockholm: Norstedt: Stift. Etermedierna i Sverige, s. 259–284.
8
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tidningar med olika politisk hemvist: Dagens Nyheter, Svenska
Dagbladet, Aftonbladet och Norrskensflamman, åren 1958–1976.
Genom att använda sökordet objektiv journalistik har 60 artiklar identifierats, såväl ledare som kultur och nyhetsartiklar och
reportage. Jag har systematiskt analyserat och tolkat användning efter ett antal parametrar, till exempel vilken betydelse
begreppet ges, om objektivitet anses vara möjlig eller ej samt
i vilken utsträckning objektivitet kopplas till Sveriges Radio.
Jag har också undersökt begreppets politiska användning, när
det används som ett slagord i en retorik, till exempel när någon
part anser sig orättvist beskriven. För det är paradoxalt nog så
att detta rena begrepp som ska betyda den riktigaste avspeglingen av verkligheten inte sällan har varit ett argument i en
politisk retorik.

Saklighet och ansvar
Under perioden 1958–1968 var det ovanligt att använda ordet
objektiv om journalistik, och när det användes var det ofta
för att beteckna ett ideal av saklighet, ansvar och korrekthet i
pressen. I hyllande artiklar om ansedda tidningar som jubilerade var det berömmande att beskriva dem som objektiva. Till
exempel skriver Svenska Dagbladet 1964 om tidningen Times:
”Medan sensationspressen stormat fram med skrikande rubriker och bilder har Times fortsatt att vara lågmäld, balanserad,
objektiv och vederhäftig.”10 På liknande sätt beskrivs hur tidningen Aftenposten vid sitt 100-års jubileum har nått sin aktade
ställning som Norges största tidning genom att vara hederlig,
korrekt, ansvarsmedveten och objektiv, och att tidningen har
undvikit ”hårdkokta” journalistiska metoder för att nå höga
upplagor.11
Attis (1964). Tidningen som har förblivit ”det eviga Englands röst”, SvD,
24/5.
11
Osign. (1960). Aftenposten 100 år, SvD, 22/5.
10

Striden om objektiviteten

157

Udden i dessa exempel var riktad mot att sensationsjournalistik hotade att snedvrida bevakningen, men även politik
kunde orsaka denna vridning. När Aftonbladet 1966 anklagar
Expressen för en politiserad nyhetsbevakning så är objektivitet
ett motmedel: ”Genom en objektiv nyhetsförmedling skall alla
olika ståndpunkter av intresse presenteras på nyhetsplats och
även refereras hederligt om de blir föremål för polemik.”12
Objektivitet kunde alltså kopplas till såväl kommersiella som
politiska krafter, men mot slutet av 1960-talet knyts begreppet
närmare till politik. Begreppet börjar användas något mer och
fokus är på att journalisten är objektiv om hen kan hålla sina
värderingar för sig själv. DN berömmer 1968 en tv-journalist på
följande sätt: ”Han är föredömligt objektiv säger hans arbetskamrater och tittare. Inga blåsväder så vitt känt är. Han är varken höger- eller vänstervriden och har han en politisk åsikt så
har han den privat.”13
Objektivitet var i denna betydelse ett signum för en trovärdig och ansvarsfull journalistik – men här skymtar också något
officiöst, möjligen ett arv från den ämbetsmannatradition där
begreppet hade använts länge eller från ryttaren som red runt
och läste upp kungörelser för folket. När den kände TT-uppläsaren Uno Stenholm ska pensioneras 1975 beskrivs han som
en saklig objektiv nyhetsämbetsman, men det tilläggs att TT
är ett ”ålderdomligt officiöst sanningsfilter” och skribenten
ifrågasätter denna typ av rapportering eftersom ”TT:s objektivitet är skenbar. Vi ska inte inbilla oss att kommunikéer är
objektiva eller ovinklade.”14 Denna kritik av objektivitet sker
i en tv- och radiokrönika av Macke Nilsson i Aftonbladet 1975.
Han återkommer med kritiken av objektivitet som något skenLedare, osign. (1966). Ensamhet och frihet, AB, 3/1.
Osign. (1968). ”Föredömlig kommentator” intervjuar Papandreou, DN,
27/2.
14
Macke Nilsson (1975). Visst var Stenholm skicklig – men behövs verkligen
TT?, AB, 27/7.
12
13
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bart i flera krönikor under detta decennium. Att han skriver i
Aftonbladet är också signifikant, det finns ett mönster som visar
att de två borgerliga tidningarna som ingår i min undersökning oftare ger uttryck för en mer positiv bild av en möjlig
objektivitet. Aftonbladet är mer kritiskt och slår ur ett underläge
på en borgerligt dominerad tidningsmarknad. AB skriver att
tidningar anpassar nyhetsurvalet och att det därför är viktigt
med många tidningsröster:
Här förekommer mycken mytbildning som går ut på att tidningar i gemen, oberoende av partifärg, strävar att göra ett
objektiv urval av nyhetsstoffet. Objektiviteten främjas, om det
finns konkurrerande tidningar som kan påtala särskilt grova
fall av subjektivism. I praktiken finns det naturligtvis ingen tidning som är fullständigt objektiv på detta område.15

Artikeln är skriven 1965 då partipressen hade ett fortsatt grepp,
det var genom mängden av olika pressröster som en möjlig
objektivitet sammantaget kunde erhållas, menar skribenten.
Här finns spår från den tidiga yttrandefrihetens vurm för en
sanningskamp mellan olika tidningar. Lars Furhoff, rektor på
Journalisthögskolan i Stockholm, var en person som återkommande kritiserade användningen av ”objektiv” om journalistik. Han ansåg den omöjlig – och att tron på en möjlig objektiv
rapportering beskar yttrandefriheten. Han menade 1969 att
tidningsdöden och ägarkoncentrationen var något som hotade
mångfalden i pressen: ”När det inte finns någon objektiv bild
av vad som händer är det angeläget att skeendet iakttas av
många journalister.”16

15
16

Kaj Björk (1965). Effektiv politisk konkurrens, AB, 14/3.
Lars Furhoff (1969). Rätten att veta, DN, 29/7.
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Radions uppdrag
Att objektiv spegling av verkligheten var beroende av vilken
politisk tillhörighet en tidning hade var en vanlig uppfattning
inom partipressen i Sverige under perioden. Även om partipresstidningarna ansåg att de skilde på fakta och värderingar,
var det en väsentlig skillnad om en strejk skildrades från arbetarnas eller arbetsgivarnas perspektiv. Värre var det för Sveriges Radio, som tidigt kom att lastas med objektivitetens tunga
ok, att rapportera sakligt och objektivt. Detta artikulerades i
många statliga utredningar om radion och televisionen. Radioutredningen 1943 kategoriserade dåvarande Radiotjänst som
en blandning av ett ämbetsverk och en tidning. Radion skulle
ha tidningsföretagets frihet och fördelar, men utan att lojaliteten till staten åsidosattes.17 Det innebar att ämbetstermen
objektiv kom i bruk för att beskriva uppdraget. Utredningen
1965 skrev om radions uppdrag: ”Den ska liksom tidningspressen spegla samhället, men det måste ske på ett objektivt sätt”.
Saklighet, neutralitet och objektivitet skulle vara radions riktmärke och fungera som en motpol mot tidningspressen som
inte hade samma krav eftersom den var partianknuten. Radion
skulle ”utjämna pressens propagandaresurser”.18
I 17 av de undersökta artiklarna kopplas objektivitet till Sveriges Radio. Svenska Dagbladet skriver 1963 att det är ”alldeles
särskilt angeläget att de som utformar programmen vinnlägger sig om objektivitet och visar gott omdöme”.19 Naturligtvis
fanns det gott om pressröster under den undersökta perioden
som menade att Sveriges Radio inte klarade av sitt uppdrag,
särskilt inte när en part var missnöjd med det sätt som radio
och tv beskrev dem på. Gruvindustriarbetarförbundet klagade
Betänkande angående rundradion i Sverige, dess aktuella behov och riktlinjer för dess framtida verksamhet, SOU 1946:1, s. 25.
18
Radions och televisionens framtid i Sverige. 1, SOU 1965: 20, s. 184 f.
19
Ledare (1963) Också ett radioideal, SvD, 9/6.
17
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1966 över att ha blivit missvisande beskrivet av Sveriges Radio:
”Vi protesterar på det bestämdaste mot denna färgade nyhetsjournalistik och kräver objektiva program och inte sådana som
de nämnda som går ut på att sprida misstänksamhet och misstro hos den ena av två parter”.20
Uppdraget har varken förr eller nu visat sig så lätt och
kritiken mot Sveriges Radio har varit återkommande. Sveriges Radio anklagades för att stödja den sittande socialdemokratiska regeringen. Men även andra intressegrupper från
näringslivet till fackföreningsrörelsen hade klagomål på hur
bevakningen bedrevs. Vissa partier pläderade för att få egen
programtid i radio och tv.21 Den första av Jörgen Westerståhl
objektivitetsundersökningar 1968 hade grunden i missnöje
med valbevakning, då högerledaren Yngve Holmberg under
valnatten hade gått ut och menat att den sittande regeringen
hade gynnats av mediebevakningen i radio och TV. Professor
Jörgen Westerståhl fann i sin undersökning inte att något parti
hade vare sig gynnats eller missgynnats i mediebevakningen.
Men trots detta fortsatte klagomålen om Sveriges Radios vänstervridning.
Flera artiklar beskriver SR-journalisterna och deras problematiska roll som objektiva verklighetsskildrare. Urval av
nyheter och annan information påverkas av värderingar hos
enskilda journalister eller en gemensam grundsyn på en redaktion, skriver Macke Nilsson 1974 och undrar om SR- journalister ska anställas efter partibok, så att det finns en bred politisk
representation, för ”att nyheter och den bakgrundsinformation
vi får i press, radio och TV ska bli ’objektiv’”.22
Osign. (1966). Sveriges radio anklagas för subjektiv journalistik, DN 13/4.
Jörgen Cederberg och Göran Elgemyr (1978). Ljuva 60-tal. Tittarstormar,
vridningar och skjutjärn, Programutskrift, Sveriges radios dokumentarkiv
s. 22–26.
22
Macke Nilsson (1974). Ska radio och TV anställa journalister efter partibok?, AB, 4/7.
20
21
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Måste Sveriges Radio för att kunna uppträda med anspråk på objektivitet
anställa sina journalister efter partibok, undrade Macke Nilsson 1974 i en
krönika i Aftonbladet.

”Falskt sken”
I de undersökta artiklarna finns en annan användning av
objektivitet, som en beskrivning av en form av manipulation av den dominerade borgerliga pressen. Norrskensflamman
menade 1961 att den borgerliga pressen ”under ett falskt sken
av objektivitet” förvrängde fakta och tog ställning för kapitalet mot löntagarna.23 I denna användning blir objektivitet ett
politiskt laddat begrepp. När Sven Lindqvist 1963 gör en serie
reportage från Kina återger han hur en ung kines förklarar för
honom att en objektiv sanning utan ett klassperspektiv är en
omöjlighet:
23

Nils Lalander (1960). Studie i pressens förfall, Norrskensflamman, 29/9.
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Du tror du kan komma ut ur klassmedvetandet och finna en
objektiv sanning. Du tror man kan berätta vad man sett och
hört utan hänsyn till vilken klass som kommer att vinna och
förlora på det. Vilken illusion. Om vi inte medvetet gör oss till
socialismens lydiga verktyg, blir vi omedvetet imperialismens
springande hundar.24

Tanken att objektivitet är en illusion för att dölja ett politiserat budskap återkommer genom åren. Aftonbladets chefredaktör Gunnar Fredriksson kritiserar i flera krönikor hur
dominerande borgerlig press med ett tryggt annonsmonopol inte skäms för att skryta med att deras rapportering är
objektiv. Det menar han är en farlig myt och oroar sig för
hur en tilltagande ägarkoncentration riskerar att ge fler stora
skenbart objektiva borgerliga tidningar.25 På 1970-talet blir
”objektivitet=manipulation” ett budskap som framförs också
av enskilda journalister, detta blir särskilt synligt i krönikor om
radio och tv. I en krönika 1976 kan Günter Wallraff framhävas
som ett journalistiskt ideal som är folkets representant mot ett
hycklande medieetablissemang. Detta etablissemang gömmer
sig bakom begreppet objektivitet och ”maskerar sina egna och
de etablerades och de konservativas intressen i sitt tal om att
ge läsarna raka och objektiva nyheter.”26 Objektivitet får här
betydelsen av maktens önskade mediebild av verkligheten.
Begreppet objektivitet blir politiserat i en annan aspekt då
två sidor kan bråka om vad som är objektivt. Tydligast blir
detta när länder med bristfällig demokrati utvisar journalister,
med motivering att journalisterna har missbrukat landets gästfrihet och inte rapporterat objektivt. Både Polen och Grekland
utvisade journalister under perioden, vilket fick journalister
24
Sven Lindqvist (1963). Några riskorn avgör allt, i serien Kina inifrån, DN,
27/8, 1963.
25
Gunnar Fredriksson (1975). Det är borgerliga tidningsmonopol som hotar
tryckfriheten, AB, 13/1.
26
Rune B. Johansson (1976). Klar Wallraff i platt debatt, DN, 26/11.
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att peka finger åt dessa odemokratiska fasoner. När Grekland
1967 utvisar en journalist från BBC för att denne inte varit
objektiv, kommenteras detta av BBC som att ”det är självklart
att hans rapporter inte har tilltalat den nuvarande regimen
eftersom objektiv bedömning måste förolämpa en diktatur” .27
Även i fungerande demokratier som USA används begreppet objektiv av makthavare för att efterlysa en annan mer regeringsvänlig rapportering. Under Watergate 1972 eskalerade ett
nervkrig mellan medier och den Nixonregering som ville styra
medierapporteringen mot vad den ansåg var mer ”objektiva”
nyheter om händelser. Kurt Mälarstedt skriver i DN: ”Inom tvkretsar i USA och inom massmedia över huvud taget, är man
väl medveten om att den nuvarande administrationens uppfattning om vad som är objektiv nyhetsrapportering inte alltid
överensstämmer med nyhetsjournalisternas.”28
Vietnamkriget kom att aktualisera vad som var att betrakta
som objektivt. Sanningen, menar Phillip Knightley, är krigets
första offer, även om han ansåg att Vietnamkriget var välbevakat och mer fritt från censur än många andra krig.29 Men vad
som var en objektiv bevakning av denna komplicerade konflikt
var inte helt lätt. Ett stort antal anmälningar kom in till Radionämnden om att rapporteringen på radio och tv var snedvriden, vilket fick Radionämnden att låta Jörgen Westerståhl
undersöka rapporteringen under en månad 1968. Hans slutsats
var att bevakningen i radio och tv inte avvek från rapporteringen i dagspressen.30 Kritiken om vänstervridning kom dock
att fortsätta. I en tv-krönika 1975 går Ove Säverman i polemik
Osign. (1968). Atenjuntan avvisar BBC:s man, SvD, 22/2.
Kurt Mälarstedt (1972). Vita Huset vill styra press-Tv till ’objektivitet’, DN
22 /12.
29
Phillip Knightley (1977). Krigets första offer är sanningen: krigskorrespondenten som hjälte, propagandamakarenoch mytskapare från Krimkriget till Vietnamn.
Forum: Stockholm, s. 494.
30
Jörgen Westerståhl (1972). Objektiv nyhetsförmedling. Lund: Läromedelsförlaget, s. 54 f.
27

28
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mot kritiken av vänstervriden subjektiv bevakning av Vietnamkriget. Säverman uppfattar termerna subjektiv respektive
objektiv så att journalister har tagit olika ställning i kriget och
undrar om man inte också behöver granska ”alla dessa ’objektiva’ redaktörer som med stöd av amerikanska nyhetsbyråer i
det längsta hävdade USA:s rätt att bomba ihjäl ett folk och
en kultur.”31 Här blir objektiv ett uttryck för en rådande amerikansk internationell nyhetsdominans som styr mediebilden.
Säverman skriver citationstecken runt objektiv, vilket blir
vanligare på 1970-talet. Jag tolkar det så att skribenten distanserar sig från begreppet och inte riktigt tror på det. Objektiv
blir ”objektiv”. Till exempel beskrivs en skenbar yttrandefrihet
i Chile som att: ”Även här i Chile har vi en stor ’objektiv’ dagstidning, eller rättare sagt hade vi – ty en dag för ca en månad
sedan tappade den masken.”32

Objektivitetens motsatser
Vilka betydelser journalister lade in i begreppet objektiv framkommer kanske bäst när de beskriver företeelser inom journalistiken som de absolut inte anser är objektiva. Här går det att
genom de många motsatsord som journalisterna använder att
börja ringa in begreppet och hur det förstods. Detta illustreras
nedan av ett ordmoln framtaget av förekommande motsatsord
i de 60 artiklarna.
Föga förvånande är subjektiv den vanligaste motsatsordet,
men här finns även en användning av ord som propaganda,
ensidighet, personlig och orättvis för att beskriva vad motsatsen till objektiv ansågs vara. Parter som anser sig orättvist
beskrivna kunde vilja ha en mer objektiv bild. Objektiv blir
motsatsen till propaganda. När en tv-reporter från Östtyskland
hoppade av i väst motiverade han det med att han bara fick ge
31
32

Ove Säverman (1975) Rubriker om Vietnam. DN, 23/4.
Pia Sjöbladh Alberts (1972). Massmedia i Chile, AB, 28/12.
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En bild som visar vad journalisterna
i de undersökta artiklarna ansåg vara
motsatsen till objektivitet. Ordens storlek
speglar deras frekvens.

en propagandistisk falsk bild av Västtyskland i sin rapportering
i östtysk tv, som inte var objektiv.33 Ord som propaganda och
bedrägeri använde Nordal Åkerman när han 1975 kritiserade
Sveriges Radios rapportering om revolutionen i Portugal 1975
för att inte vara objektiv. Att rapporteringen på olika sätt är
vriden; snedvriden, vänstervriden eller till och med högervriden förekommer också som motsatsord. Snedvridning av rapporteringen kan uppkomma antingen i jakten på skandaler
och säljbara sensationer – eller av politiska skäl, då vanligen
för att journalisten betraktas som vänstervriden. Nordal Åkerman hävdade att en namngiven Eko-reporters rapportering
om revolutionen i Portugal var ”en kommunists medvetna förfalskning av verkligheten”.34

Andra sidans version
Av de analyserade artiklarna, där det går att utläsa journalistens inställning till objektivitet. Av de analyserade artiklar, där
Per Forslund (1960). Kända östtyskar har hoppat av, SvD, 23/12.
Nordal Åkerman (1975). Den portugisiska revolutionen på väg att äta sina
egna, DN, 29/7.

33

34
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det går att utläsa journalisternas inställning till objektivitet,
framställs objektivitet i 24 artiklar som ett möjligt ideal och
i 17 artiklar som ett omöjligt ideal. Däremellan finns ett mindre antal artiklar (9) med ståndpunkten att det är delvis möjligt, det vill säga att fullständig objektivitet är omöjlig eftersom varje journalist är en mänsklig, subjektiv bedömare men
att denna yrkesperson alltid bör sträva efter detta ideal. Börje
Dahlqvist skriver 1975 i DN att han misstror journalister som
påstår sig vara objektiva:
Hederligheten i vår profession måste starta med att erkänna
att vi är subjektiva. Från den utgångspunkten är det sedan vår
oeftergivliga skyldighet att sträva åt objektivitet.35

Journalisten Ingemar Lindmarker går 1969 i polemik med
Sven Lindqvist, som han menar har skrivit en mycket vinklad och ensidig bok om Kuba, en Lindqvists lilla röda, där alla
revolutionärer utmålas som hjältar utan att andra röster får
höras:
Det finns en gammal tumregel för journalister som jag kan ge
dig som en definition av objektivitet i journalistiken. Det är att
aldrig döma någon ohörd, att alltid redovisa den andra sidans
version på lika villkor.36

Betydelsen av objektivitet blir här att höra båda sidor för
att ge mer nyanserade beskrivningar av verkligheten, eftersom vi annars, menar Lindmarker, får ”propagandistiska
tyckartidningar”.37 Sven Lindqvist menar å sin sida att enklare händelser givetvis går att skildra objektivt men att vissa
händelseförlopp är så pass komplexa att skribenten måste ta
Börje Dahlqvist (1975). En hederlig journalistik, DN, 6/4.
Ingemar Lindmarker (1969), Nyanserna måste vara flera. Säkra svaren är
sällsynta, SvD, 26/1.
37
A.a.
35

36
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ställning och ange sammanhang och tolkningsramar för att
läsarna ska ha en chans att förstå.38
Den mer aktivistiska vänsterorienterade journalistiken i
tiden fick mothugg av andra journalister som menade att det är
farligt att helt överge ambitionen att vara objektiv. Gustaf von
Platen på SvD reagerade 1975 på att journalister tog tillfället
i akt att skriva ”osaklig, grovt missvisande, genompolitiserad
och allmänt usel journalistik” under skydd av påståendet att
det inte fanns någon säker objektiv journalistik. Han ansåg det
vara grundläggande att skilja på news och views.39

Heroiskt försök
I de undersökta artiklarna ger journalister begreppet objektivitet skiftande betydelser. Det är långt ifrån att vara det kliniska begrepp som kan användas som en kvalitetsstämpel för
en korrekt journalistisk avspegling av verkligheten. Begreppet
objektiv kom att bli politiserat.
Problemet, både här och internationellt, har varit att det
inte finns någon beständig definition av vad begreppet har för
betydelse när det appliceras på journalistik. Den amerikanska
medieforskaren Steven Maras som försökt sammanfatta forskningen om objektivitet i journalistik konstaterar att definitionen av vad som är objektiv journalistik skiftar och förändras
i olika historiska perioder.40 Kritiska forskare har menat att
anspråk på objektivitet och sanning främst har funktionen att
gynna vissa särintressen. Objektivitetsidealen beskrivs som en
illusion för att hävda journalisters auktoritet som verklighetsbeskrivare.41 Medieforskaren Jesse Owen Hearns-Branaman
Sven Lindqvist (1969). Objektivt och subjektivt i journalistik, SvD, 26/1.
Gustav von Platen (1975). Kan man vara objektiv?, SvD, 16/8.
40
Steven Maras (2013). Objectivity in journalism. Cambridge: Polity Press,
s. 42.
41
Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt (1996). Journalistikens etiska problem.
Stockholm: Rabén Prisma, s. 216, 274.
38

39

168 Elin Gardeström

Båda sidor måste höras,
hävdade Ingemar
Lindmarker när han
i en artikel i Svenska
Dagbladet 1969 kritiserade Sven Lindqvists
enligt hans mening
ensidiga och hårt
vinklade skildring av
Kuba i reportageboken
Slagskuggan. I annat
fall får vi ”propagandistiska tyckartidningar”.
Vissa händelseförlopp
är så komplexa att den
skribent som vill skildra
dem måste ta ställning,
replikerade Lindqvist.

menar att begreppet har definierats så många gånger att det
har blivit tomt och innehållslöst. Olika intressenter kan fylla
det med betydelser som passar deras syften.42 Under perioden
Jesse Owen Hearns-Branaman (2018). Journalism and the philosophy of truth:
beyond objectivity and balance. New York: Routledge, s. 7.
42
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i Sverige jag har undersökt framkommer liknande kritik: att
begreppet är normativt och att det är en samhällspolitisk fråga
att fastställa vilka värden som ska betraktas som objektiva.43
Den dåvarande radiochefen Olof Rydbeck var 1969 inte alls
förtjust i att objektivitet hade börjat användas istället för opartiskhet. Han ansåg det fel att Sveriges Radio skulle avgöra vad
som var objektivt. Då skulle det krävas en precisering av vilka
politiska och ideologiska värderingar som skulle betraktas som
objektiva, något som Rydbeck inte ansåg var önskvärt i en
demokrati.44 Professor Jörgen Westerståhl gjorde 1976 sin sista
undersökning av objektiviteten i Sveriges Radios rapportering
– bevakningen av revolutionen i Portugal, detta efter en hel
del kritik. Hans undersökningar var på många sätt ett heroiskt
försök att nagla fast vad en saklig, opartisk och objektiv journalistik var. Problemet var att han då gjorde sig själv till domare
över vad som var objektivt.
Idag har frågan om fakta och sanning seglat upp igen. Det
finns flera likheter mellan förr och nu, men debatten förs idag
delvis med en annan terminologi; fake news, faktaresistens, posttruth, verifiering, fact-checking och så vidare. Ordet objektiv kan
fortfarande användas. Den kinesiska staten har på senare år
kritiserat mediebilden av Kina i svenska medier. Den har då
anfört att den inte anser att den svenska rapporteringen har
varit objektiv. Objektiv blir nu som förr slagord när en mäktig
aktör är missnöjd med hur den beskrivs i medier, men alternativt kan idag en medierapportering som ogillas av en makthavare beskrivas som fake news. Objektivitet ses som ett förlegat
och förbrukat begrepp av många forskare, men striden om en

43
Gunnar Andrén, Lars O. Ericsson, Ragnar Ohlson, Torbjörn Tännsjö
(1972). Från objektivitet till ökad genomsnittlighet, Häften för kritiska studier,
nr 6–7, s. 7.
44
Olof Rydbeck (1969). Opartiskhet – utopi eller verklighet, Sveriges Radios
årsbok 1969, s. 12.
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riktig och rättvisande rapportering om verkligheten är densamma.
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Jan Thorsson

Alla grabbars tidning
Skildringar av ”verklig” idrott – med plats för ”glansen,
spänningen och bragden”. Det var vad redaktören
och den blivande boxningspromotorn Edwin Ahlqvist
– med sitt älsklingscitat av den socialistiske folkbildningsideologen Gunnar Hirdman – 1942 lovade sina
och det nystartade Rekord-Magasinets företrädesvis
manliga läsare. Och det löftet höll han.
Jan Thorsson minns en tidning med fart, friskhet
och framåtanda.

Ringdomaren Goldstein rusar till, hukar sig ner och kastar
en blick i Floyds ansikte. Så reser sig domaren, slår ut med
armarna och bryter matchen. Speakerns röst dånar över den
nersläckta arenan:
”Winner and new Champion of the World: Ingemar Johansson, Sweden”.
(Ahlqvist & Ahlqvist, sid. 73–74)

Det var den 26 juni 1959. I Yankee Stadium i New York. Sveriges största idrottsseger någonsin. Den svenske tungviktsbox
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aren Ingemar Johansson slår världsmästaren Floyd Patterson.
Svenska folket sitter framåt natten vid radioapparaterna och
lyssnar på referatet som sänds över Radio Luxemburg eftersom
professionell boxning är förbjuden i Sverige. När segern är klar
utbryter ett enormt jubel i de svenska hemmen. I filmen Mitt
liv som hund skildras händelsen suveränt av Lasse Hallström.
För tidningen Rekord-Magasinet – alla grabbars tidning – innebar boxningssegern att tidningen blir populärare än kanske
någonsin.
Efter segern kommer 1 200 telegram till Ingemar Johansson. Kungen hör av sig och Prins Bertil, statsminister Tage
Erlander skriver: ”Lyckönskan till välförtjänt framgång”. Även
Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, skickar sina lyckönskningar liksom flera tidigare tungviktsmästare som den
store Jack Dempsey och Gene Tunney.
Flera boxare som Ingemar besegrat tidigare gratulerar
också. De världsberömda skådespelarna John Wayne och Kirk
Douglas skickar hälsningar liksom svenskarna Nils Poppe och
Elof Ahrle.
När Ingemar Johansson kom hem till Göteborg hyllades han
på ett fullsatt Nya Ullevi. I Stockholm var det Gröna Lund som
tog emot den nye världsmästaren och hans promotor Edwin
Ahlqvist. Speakern var tydligen inte så bekant med Ahlqvist
utan hälsade honom med orden ”Välkommen Edwin Adolf
phonsson”. (Ahlqvist & Ahlqvist, sid. 79)

En dröm om Amerika
Edwin Ahlqvist kom till Göteborg från trakten kring Eskils
tuna i början av 1920-talet. Det var då hårda bud för sådana
som han, fattiga killar från landet. Det fanns inga jobb utom så
kallade nödhjälpsarbeten som att bygga vägar. Edwin Ahlqvist
var 22 år 1920 och hade en dröm om att åka till Amerika. Han
ville skriva och jobba med tidningar.
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Han hade redan börjat skriva en del. Det var lokala nyheter
för Idrottsbladet för 10 öre raden, jakt och fiske för lokaltidningarna hemma i Sörmland.
I mars 1922 gjorde han slag i saken. Drömmen skulle bli
verklighet. Han gav sig av från barndomshemmet i Bälgviken
i Sörmland och tog tåget till Göteborg. Efter bytet i Flen var
det raka vägen.
Första natten tillbringade han på perrongen i Göteborg. Han
satt på en bänk och sov ett tag. Det gällde att vara sparsam.
Dagen efter gick han till Sjömansförmedlingen och fick hyra
på lyxångaren Kungsholmen. Han hade sagt att han kunde
laga mat och blev därför fjärdekock med en lön på 150 kronor
i månaden. Man kan säga att Edwin Ahlqvist började från botten. Hans första uppgift blev att ”skira” ägg. Det hade han aldrig hört talas om, men lärde sig genom att se på andra. Annars
bestod jobbet i huvudsak i att skala potatis, tusentals kilo potatis på varje resa. Fartyget hade 750 passagerare.
Det gick bra för honom i köket, men det var ju inte där han
ville vara utan i land i Amerika. Det var vanligt att sjömän
rymde från båtarna och tog sig i land och det gjorde Edwin
Ahlqvist också efter några resor. Han var inte ensam utan fick
med sig en gotlänning. De två hade tur och fick snart arbete hos
General Electric. De stod och tittade på ett stort bygge i gatan
som General Electric höll på med då en förman kom fram till
Edwin Ahlkvist och frågade honom om han var intresserad av
boxning. Ahlqvist hade nämligen Eskilstuna Boxningsklubbs
klubbnål på kavajslaget och det såg förmannen som själv var
galen i boxning. Därför blev det anställning på stående fot för
både Ahlqvist och Thörnvall, som gotlänningen hette.

Till Brasilien
Det kunde innebära problem att inte ha riktiga anställningshandlingar med sig. Det kunde bli svårt att få jobb, men Ahl-
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kvist och Törnvall lyckades med det även efter gatuarbetet.
Men det gick ändå illa. De fick jobb på en båt som skulle gå
med maskindelar till Santa Cruz i Brasilien. Den var gammal
men välskött. Kaptenen likaså, skulle man kunna säga.
Först var vädret bra, men på hemvägen blåste det upp till
orkan. Allt fick surras fast och rep spändes också över däcket
så att manskapet alltid hade något att hålla i. Ahlqvist erkände
att han var rädd.
Så kom det en enorm brottsjö, grep tag i en annan svensk
i besättningen och slungade honom över det övre däcket ned
på det undre 7–8 meter längre ned. Han låg stilla med bruten
nacke och dog snart. Han begravdes i havet.
Det ligger här nära till hands att tänka på Harry Martinsons
dikt Har ni sett en koltramp?
Har ni sett en koltramp komma ur en orkan –
med bräckta bommar, sönderslitna relingar,
bucklig, stånkande, förfelad –
och med en skeppare som är alldeles hes?
Fnysande lägger den till vid den soliga kajen,
utmattad slickande sina sår,
medan ångan tynar i pannorna.

Ahlqvist var förskräckt. Men det var ju inte sjöman han ville
vara. Drömmen var att starta en tidning. Och det gjorde han –
inte bara en. Först kom ett par om kroppsbyggnad som intresserade honom. Men det var en annan tidning som skulle göra
honom känd. Det var Rekord-Magasinet som kallades en ”tidning för grabbar.” Första numret kom ut 1 december 1942,
mitt under brinnande krig och var ett ”brittsommarnummer”.
Det stod på omslaget. En tidning kostade 50 öre. Två flickor
var avbildade på omslagets första sida. De var två så kallade
tornsvalor, alltså två flickor som på uppdrag av försvaret satt
uppe i ett torn av trä och spanade efter flygplan. Redan det
första numret hade det innehåll som skulle prägla tidningen
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Redan på Thord Lindbloms omslagsbilder andades Rekord-Magasinet
fart, friskhet och framåtanda.

tills den lades ned. På omslagets sista sida fanns en lagbild av
IF Elfsborg. Förutom idrott innehöll tidningen äventyrsberättelser, deckare och humor. Idrottsintresset var stort i landet,
framför allt hos unga arbetare. Olympiaden 1948 blev mycket
framgångsrik för svenskarna som ju hade stått utanför kriget.
Det fanns redan en bra idrottstidning i landet. Det var
Idrottsbladet som skrevs och gavs ut av Torsten Tégner. Tégner, son till visdikterskan Alice, skrev på ett speciellt sätt. Han
strök under i texten, strök för eller skrev bara med stora bokstäver. Rekord-Magasinet skulle bli en helt annan sorts tidning.

Fart – Friskhet – Framåtanda
Inför utgivningen av det första numret av tidningen lovades
”Fart-Friskhet-Framåtanda”. Det skulle bli äventyrsberättelser,
sportnoveller, serier i flerfärgstryck och skämt och allvar.
”Vi måste ha verklig idrott, vi måste ha plats åt glansen, spänningen och bragden. Vi måste också ha idrottsstjärnor. Låt oss
få behålla det värde i livet som heter hjältedyrkan.”
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Det var Edwin Ahlqvists favoritcitat. Det kommer från Gunnar Hirdman som var studierektor vid ABF i Stockholm (och
farfar till Yvonne och Sven Hirdman).
Hirdman var socialist. Det fanns andra socialister som arbetade med Ahlqvist som till exempel Nils Holmberg som skrev
de uppskattade äventyrsberättelserna om Per Stigman i RekordMagasinet. Holmberg var riksdagsman för SKP, Sveriges Kommunistiska Parti, men lämnade det då C.H. Hermansson blev
partiledare. Han tyckte att Hermansson stod för långt till
höger i politiken. Istället blev Holmberg maoist och flyttade
senare till Kina. Han lärde sig kinesiska och gav bland annat ut
Maos lilla röda på svenska.
Edwin Ahlqvist och hans medarbetare var aktiva antinazister, arbetarvänliga och, skulle många säga, vänstervridna. Ahlqvist stod under hela kriget på nazisternas dödslistor.
– Jag fick ofta hotelsebrev. Den dag vi tar makten ska du
dingla, kunde det till exempel stå, berättar Ahlqvist i ett särtryck från tidningen Aftonbladet den 11 juni 1973. Men han
och hans medarbetare lär sig inte skrämmas. Boxare, brottare
och andra aktiva idrottsmän kunde ställa upp och skydda dem
om det behövdes. Ahlqvist själv hade starka nypor, tjurnacke
och visste vad han stod för.
Under kriget distribuerades Rekord-Magasinet till motståndsrörelserna i Danmark och Norge på tåg och med hjälp
av snabba motorbåtar.
Den historiska äventyrsserien Per Stigman illustrerades av
Thord Lindblom. Han svarade också för åtskilliga framsidor
av Rekord-Magasinet. Det var slagkraftiga teckningar i skarpa
färger. Situationerna som avbildades var ofta fyllda av kamp
och fart.
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Ett stående inslag i RekordMagasinet var från och med
första numret Per Stigmans
äventyr – de berättelser från
medeltidens Sverige som Nils
Hoimberg alias A.M. Marksman sedan i många år punktligt levererade.

Etik och moral
Vilka var det då som läste Rekord-Magasinet? Kort sagt mest
pojkar i skolåldern. Kjell Olsson återger ett par undersökningar
men påpekar att siffrorna är osäkra. (Olsson, 1992) Pojkar med
bara folkskola som utbildning tycks dominera. Gemensamt för
dem var idrottsintresset, men tidningens äventyrsserier uppskattades säkert också.
Efter olympiaden 1948 ändrades läsekretsens sammansättning.
Upplagesiffrorna för Rekord-Magasinet varierade kraftigt
(Forsgren, sid. 116). På 1940-talet kunde upplagan en vecka
vara 40 000 och senare 100 000. På 1950-talet handlade upplagan om cirka 135 000 i veckan. Rekordet sattes 1959 då
Ingemar Johansson besegrade Floyd Patterson. Då trycktes en
upplaga på 300 000 exemplar. På 1960-talet gick det utför för
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Grabbarnas tidning. Upplagan sjönk kraftigt. År 1968 sålde
Edwin Ahlqvist tidningen till Bonniers som lovade att behålla
tidningens utseende. Året efter lades den ned!
Rekord-Magasinet hade från början en uppfostrande ambition. Redan i första numret av tidningen puffas för språkstudier. Främst är det engelska som ska läras. Det gäller också att
uppföra sig väl och att passa tider, inte minst på jobbet. ”Sluta
supa – skaffa arbete – börja träna” är parollen. (Olsson, 1992)
De flesta av Rekord-Magasinets läsande grabbar är tämligen
till åren nu. Själv är jag 75, men jag minns med glädje hur jag
gick till Pressbyrån i Vällingby centrum och köpte det senaste
numret av tidningen. Ibland hade jag pengar nog för att även
köpa All sport som också gavs ut av Edwin Ahlqvist. Ingo var
en stor idol. När han och Floyd en gång uppvisningsboxades i
Vällingby centrum var torget helt packat med folk.
Jag prövade själv på att boxas på 1970-talet i IFK Umeås
boxningssektion. Framför allt var jag intresserad av träningen.
Det var idrottsreportagen och bilderna som lockade mig i
Rekord-Magasinet. Jag brukade klippa ut boxningsbilderna och
spara dem i en pärm. Andra framhåller Rekord-Magasinets fostrande ambitioner. Så till exempel Anders Carlberg som grundade Fryshuset:
”Jag har ofta funderat på min egen uppväxttid och på varifrån
jag fick min etik och moral. Idag inser jag att mycket kom från
idrottens värld, framför allt från Rekord-Magasinet, som nästan
varenda kille läste på 1940- och-50-talen. Rekord-Magasinets
berättelser formade en hel generation, framförallt killar, på ett
positivt sätt. Budskapet vi fick oss till livs var: Det finns alltid
hopp, det finns starka egenskaper också hos dem som har det
svårt och tufft.”
(Carlberg & Tamas, sid. 120)

Författaren Göran Tunström var också – till sin fars, prästens,
förtret – mycket förtjust i Rekord-Magasinet. Fadern undrade
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om han verkligen skulle ge sonen 35 öre så att han kunde köpa
tidningen. (Forsgren, sid. 119)
En annan författare som köpte Rekord-Magasinet var Gunder Andersson. Han betecknar den som legendarisk. I dikten
Rekord skriver han:
I Rekord-Magasinets noveller gjorde alltid ett osäkert kort det mål som
avgjorde matchen.
Det var han som vände spelet till vinst;
Knekten som stoppade kåken
Femman som gjorde fyrtalet.
Eller varför inte: hjärteresset som betydde en Royal Straight Flush.
Vi är alla nummer och osäkra kort
Allt handlar om tilltro till Rekord-Magasinet.

Grabbar förresten. Det fanns alltid några kvinnliga läsare
och de blev fler efter olympiaden 1948. I sin spalt i tidningen
erkände Edwin Ahlqvist under pseudonymen Crusher att han
”tidigare inte varit någon stor anhängare av kvinnlig idrott”
och motiverade det med att de kvinnliga idrottarna haft för
stora likheter med Boris Karloff. Framför allt hinderlöperskan
Mona-Lisa Englunds framgångar vid olympiaden i London
hade fått honom att ändra sig.
Edwin Ahlqvist dog 1984. Han blev 86 år.
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Eva Åsén Ekstrand

Den brokiga berättelsen
om Smålänningens Jul
När Jönköpingstypografen Bror Yngve Larsson för
precis hundra år sedan grundade Smålänningens förlag
var den programförklaring han formulerat för sin nya
rörelse tydlig, klar och präglad av ett slags fosterländskt
demokratisk bildningssyn. Han skulle ge ut tidningar
med texter skrivna av svenska författare och riktade till
det arbetande folket. Det löftet höll både han och hans
efterträdare. En av hans publikationer – Smålänningens
Jul – är fortfarande vid liv. Och det kommer den, kan
Eva Åsén Ekstrand rapportera, att förbli.

Ett förlag som undgått de flesta presshistorikers sökljus, trots
att dess produktion inte var obetydlig, är Smålänningens förlag
(1921–). Det etablerades av Jönköpingssonen Bror Yngve Larsson som 1924 började ge ut Smålänningens Jul som en bilaga till
Familjetidningen Smålänningen (1924–1962). Den har utkommit
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varje år sedan dess.1 Men historien börjar inte med jultidningen
eller ens veckotidningen, utan tre år tidigare med föregångaren
Skämttidningen Smålänningen (1921–1924).
Utbudet av humor och underhållning var relativt stort vid
tjugotalets början. Både Tidsfördrif (1907–1968) och Allt för alla
(1912–1932), för att nämna ett par samtida populära tidningar,
innehöll till övervägande del underhållning, liksom SöndagsNisse (1862–1924) sedermera Söndagsnisse-Strix (1924–1955).
Redaktör för den senare var Albert Engström som också kom
att medverka i Smålänningens Jul.

Bror Yngve Larssons första publicistiska projekt – Skämttidningen Smålänningen. Illustration: V. Norberg.

Upprinnelsen till Smålänningens Jul påminner om konkurrentens, Julstämning (1906–), den äldsta jultidningen i landet. För
att kunna ge ut Hemmets Journal (1921–) gav herrarna Åhlén
och Åkerlund ut en påkostad jultidning som sålde bra och
inbringade ett rejält startkapital (Johansson, 2017:76; Ahrens,
Först som sist ska något sägas om den idag benämnda ”Smålänningen”.
Den ska inte blandas ihop med de publikationer som behandlas här. Nästan
samtidigt som typografen och Jönköpingssonen Bror Yngve Larsson startade
utgivningen av Skämttidningen Smålänningen startades Ljungbytidningen Smålänningen (1921–1963) av Fredrik Elfrid Dürango. Idag utkommer den som
femdagarstidningen Smålänningen (1963 -; oberoende borgerlig). Dürango
själv var politiskt aktiv inom bonderörelsen och ansågs konservativ.
1
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1978:6). Överskottet från det första provnumret av Smålänninges Jul 1924, samma år som rundradiosändningarna började,
investerades i veckotidningen Familjetidningen Smålänningen
(1924–1962) som efterföljare till månadsbladet Skämttidningen
Smålänningen.
Den månatliga, fyrasidiga skämttidningen med devisen
”Lev livet leende” trycktes först på Tryckeriaktiebolaget Småland i Jönköping, men på vårkanten bytte man till Federativs
tryckeri i Stockholm. Smålänningens förlags redaktion och
expedition låg på Drottninggatan 47 (nuvarande Åhléns) fram
till 1958 då både Federativ och Smålänningens förlag flyttade
till Sveavägen 98. Namnet till trots har förlaget och dess tidningar alltid hört hemma i Stockholm.
Arkivmaterialet som återstår från förlagets samlade utgivning är ett antal pärmar och foldrar som förvaras av nuvarande
förlagsredaktör, Monica Bruneflod. Det är inte ett ordnat arkiv
i gängse bemärkelse och mycket har under årens lopp skattat
åt förgängelsen, framför allt sådant som berör veckotidnings
utgivningen som upphörde 1962. Det som återstår är dokument
som rör hindersprövningar, registrerings- och utgivningsbevis.
Privata fotoalbum och intervjuer med förlagsredaktören har
ändå gjort det möjligt att skapa en bild av hur verksamheten,
som idag består av försäljning av böcker samt den årliga utgivningen av Smålänningens Jul, har utvecklats.

Förlag med visioner
När Bror Yngve Larsson startade förlaget i början av 1920-talet
hade han redan en vision. Tidningsutgivningen skulle inte bara
vara bildande, den skulle uteslutande förmedla texter av svenska
författare och de skulle rikta sig till det arbetande folket.
Under den första perioden i förlagets historia 1921–1933
bygger han upp verksamheten tillsammans med kompanjonerna Oscar Malmborg och Axel Söder. När han blott trettio-
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fem år gammal dör 1933 inleds den andra perioden med Malmborg och Söder som nya ägare och Malmborg som redaktör. Ett
tredje ägarskifte äger rum 1962, då Malmborg drar sig tillbaka
och sonen till Axel Söder, som avled 1948, Bengt Ola Söder,
övertar förlaget. Med honom ändras inriktningen på förlagets
verksamhet till att endast omfatta bokutgivning så när som på
en publikation, Smålänningens Jul.2 Den rent publicistiska verksamheten upphör i allt väsentligt 1962.
Den uttalade visionen under de två första perioderna är
mediehistoriskt intressant. Varför bara svenska författare och
vad menade redaktörerna med folkbildning? Och vad hade de
olika redaktörernas egna livserfarenheter för betydelse?

Dalström och Key
Vid början av 1920-talet hade sekelskiftets diskussioner om
faran med de billiga Nick Carterböckernas skadliga inflytande
på ungdomen redan klingat av. Den så kallade Strindbergsfejden på tiotalet, då konservativa krafter sökte tillintetgöra
Strindbergs kritik av kungahus och övrigt etablissemang, hade
lagt sig och suget efter folklig, underhållande litteratur började
ta sig nya uttryck. Det visade sig i ökande efterfrågan på billiga
massproducerade böcker, populärvetenskap och tidningsföljetonger (Boëthius, 1990).
I kulturdebatten hade det socialdemokratiska ungdomsförbundet varit aktiv motståndare till Nick Carter-böckerna.
Alternativet till den lägre stående kiosklitteraturen, som man
ansåg att Nick Carter-böckerna var exempel på, var gedigen
folkbildning baserad på god, klassisk svensk litteratur.
2
Veckotidningarna Familjetidningen Smålänningen och Lantbrukarnes Familjetidning (1925–1962) lades ned samtidigt, medan Mors Jultidning (1926–1969)
och Barnens Julläsning(1926–1969) som startades ett par år efter Smålänningens
Jul lades ned något senare. För en utförlig genomgång av jultidningar för barn
utgivna från slutet 1800-talet till 1920-talet se Lars Furuland, 1991:89–98.
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Spelemannen på Gunnar Widholms
omslag till Smålänningens Jul 1935
påminner om Per Albin Hansson,
som det året fyllde 50. Det kan inte
uteslutas att tidningsledningen med
den bilden velat hylla en av sina gamla
ungsocialistiska kamrater.

Den bildningstradition inom folkrörelserna (Arvidson,
1985:41 ff), med starkt inflytande från den danska folkhögskolans grundare, prästen Grundtvig, är den som tydligast bär
drag av det tyska begreppet ”Bildung”. På svensk botten och
i Ellen Keys anda inbegriper bildning inte blott kunskaper
och färdigheter i att läsa och skriva, utan också den personlighetsutveckling som följer av ökad kunskap. Ändå var det nog
varken Grundtvigs eller Ellen Keys, utan Kata Dalströms folkbildningsbegrepp i Den röda ungdomens kulturkamp (Dalström,
1921), som mest hade inspirerat Larsson och Malmborg samt
sedermera även Axel Söder.
Denna trojka var vid tjugotalets början engagerad i den ungsocialistiska rörelse som Kata Dalström vände sig till. Hennes
folkbildningsidé sammanföll med Ellen Keys vad gäller personlighetsutveckling men med tillägget att kunskap utgjorde
grunden i kampen för samhällets snara omdaning. Det var den
traditionen Larsson, Malmborg och Söder kände sig befryndade med. Skämttidningen Smålänningen och dess efterföljare
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skulle verka som en fyrbåk för den folkliga kulturen och god
klassisk svensk litteratur.
Idag är Bengt-Ola Söders dotter ensam ägare till förlaget
och redaktör för Smålänningens Jul. Den folkbildande traditionen från de tidiga perioderna bärs upp av tidigare publicerade
julberättelser och noveller som blandas med en del nytillkommet material samt annonser om de jakt- och fiskehistorier som
dominerar bokutgivningen. Trots ett starkt förändrat medielandskap har jultidningen behållit sin grundton.

Julen som myt
Det mest anslående med jultidningen är de färgglada omslagen.
Det första numret 19243, illustrerades av Gustav Lannmark, de
följande åren fram till 1931 saknas uppgifter och signaturerna
på bilderna är oläsliga. Under resten av trettiotalet står för det
mesta Nils Melander, Paul Myrén, Gunnar Widholm, Robert
Högfeldt och Anders Olsson för utsmyckningen. Alla var de
välkända konstnärer eller illustratörer som fick fria händer att
utforma omslagen.
Fram till mitten av trettiotalet dominerar stämningsfyllda
bilder av familjer som färdas genom snöhöljda skogar och
landsvägar, till häst och vagn. Men med Robert Högfeldt 1936
bryts nostalgin överrumplande med bilder av skogsväsen som
inte liknar något man tidigare sett. Skrattande och rödkindade
skogsvarelser rumlar runt i skogen, dansar och för oväsen.
Det pågår i stort sett hela fyrtiotalet, också under krigsåren,
tills Oscar Wiklund och Gunnar Widholm turas om att göra
omslagen och tomtarna får en något vänligare framtoning.

3

Jultidningarna 1925 och 1927 saknas på KB.
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Robert Högfeldt gjorde
omslagen till Smålänningens
Jul mellan 1936 och 1948. Ture
Lundblad beskriver honom i
tidningen 1938, året före
krigsutbrottet, som en humanistisk satiriker som framställer
människorna som ”inte enbart
onda i sitt egocentriska uppsåt,
utan fastmer småborgarsjälar,
vilkas tomhet och andliga
fattigdom, flegma och inringade
åsikter träffats så i prick att vi
hart när tycka synd om dem.”
Och, tillade han, ”vi måste le
igenkännande och förlåta dem,
tänkande att de veta icke riktigt
vad de göra.”

Landskapstemat på omslagen har inte förändrats genom åren,
inga omslag har föreställt en jul i stadsmiljö. De religiösa symbolerna lyser också med sin frånvaro, trots att julfirandet är en
kristen högtid. En och annan kyrka kan skymtas, men kors och
andra religiösa symboler förekommer inte. Julen har illustrerats som ett sekulariserat, mytologiskt fenomen. Kyrkobesök
och högtidlighållandet av julen förekommer däremot flitigt i
novellerna och berättelserna.

Humoristernas sida
Från första numret har inslag av humor och roliga historier
funnits med. Seriefiguren Kaspersson, som tampas med vardagens förtretligheter, har varit återkommande genom alla
år. Den ursprungliga pappan till figuren var Kronbloms upp-
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hovsman, Elov Persson. Så småningom övertogs Kaspersson
av Einar Lindberg 1932 och han får sällskap av Filip som dyker
upp 1937. Från början var stripparna insprängda i brödtexten
men efter 1941 ligger serierna alltid på insidan av omslaget.
Andra illustratörer och skämttecknare har varit Ville Norlén,
Gösta Bjelkebo, Helge Forsslund, Bror Carlström, Einar Lindberg, Lars (Leendets) Lindh, Ludvig Johnson, Oscar Wiklund,
Ruben Lundqvist och Waldemar Nyström.

Humoristernas sida 1941.

Litterära medarbetare
Vilhelm Moberg hade lärt känna Bror Yngve Larsson under sin
beväringstid och knöts till förlaget redan 1921 som fast medarbetare i Familjetidningen Smålänningen där han skrev krönikor
i tio års tid under signaturen Kniva-Heren (Carlstoft Branell,
2007:88 ff). Levnadstecknaren Magnus von Platen (von Platen, 1978:120) beskriver hans år på förlaget:
Att Kniva-Heren så länge förblev allmänt oförarglig och
lojal mot tidningens tendens eller rättare tendenslöshet kan
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också delvis bero på att Moberg bör ha kunnat känna en
lokalpatriotisk hemtrevnad i arbetet, åtminstone under smålandsåren. Tidningen riktade sig ju till hans landsmän, och
även om den utgavs i Stockholm var den en nästan rent småländsk produkt (anfört arbete).

Hans småländska vänner Ljung Granskog och J A Göth skrev
också i tidningen, vilket han kommenterade i ett brev till en
vän: ”Sett att du medarbetar i Smålänningen. Den tidn. förtjänar sitt namn i det avseendet att genuina smålänningar fyller
den med text, nämligen skrivargänget härnere i kronobergskrokarna...” (a.a.).
Till smålandsförfattarna räknas också Karl Williams, alias
Kalle i Dalen, som var med från början under den första perioden. Även norrlandsförfattaren Per Nilsson-Tannér som skrev
krönikor i veckotidningen under signaturen Huga-Huga var
bland de tidiga medarbetarna. Tidningen hade gjort succé och
var uppe i en försvarlig upplaga: ”vid tioårsjubiléet 1930 var
dess upplaga 150 000 – en för tiden hög siffra – och kunde
beräknas bli läst av en halv miljon människor.” (a.a. s. 117). Om
julbilagan gick ut i lika stora upplagor är inte känt, annonser i
veckotidningen med uppmaningen att vara ute i god tid för att
försäkra sig om ett exemplar gick ut i december.
Det var nu inte bara småländska författare som blev publicerade i jultidningen. Den oftast förekommande medarbetaren
under de två första perioderna var visdiktaren och konstnären
Martin Nilsson från Stockholm. Trots att hans namn sällan
eller aldrig uppmärksammats, åtminstone inte i forskningssammanhang, är det intressant att känna till att han skrev
melodi och text till ”Nordsjövisan” (Gamla Nordsjön), slagdängan som framfördes första gången av honom själv i reklamfilmen Vi far till London (1935)4 och som fortfarande spelas i
radio. Paul Myrén som också var stockholmare hörde till de
4

http://www.filmarkivet.se/movies/vi-far-till-london/ (hämtad 2020-08-25).
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flitigaste av de medarbetare som illustrerade och skrev berättelser.
Med den andra perioden, som sträcker sig över nästan trettio år, tillkom en mängd andra författare. Jan Fridegård och
Bernhard Nordh, Barbro Alving, Harry Martinson, Moa Martinson och Viktor Arendorff, för att nämna några.

Konst och kultur
Texterna i tidningen utgörs av noveller, kåserier och bygdehistorier. Ett novelltema som förekommer flitigt är ”storstadens
lockelse”, gärna personifierad av ung flicka från landet som
riskerar att råka illa ut i storstaden. Men det publiceras också
minst en artikel, ibland två, om kultur, till exempel författarpresentationer eller konstnärsporträtt, även mer samhällsorienterande eller andra artiklar i linje med den uttalade visionen.
Artiklarna i den första periodens ganska strikta inriktning
mot julfirandet handlade om gamla tiders seder och ritualer,
gammal folktro och rimmade julsånger. De fick så småningom
lämna plats för konst och kultur som i högre grad svarade mot
redaktör Malmborgs humanistiska bildningsideal. Författarporträtt av företrädesvis småländska författare som de redan
nämnda publicerades samt av Albert Engström som ju också
var smålandsfödd, men även signaturerna Sigurd, pseudonym
för Karl Josef Alfred Hedenstierna, och Thure S[ällberg] porträtterades i tiden runt beredskapsåren. Ett konstnärsporträtt
av Robert Högfeldt med viss udd riktad mot marscherande
trupper 1938, presenterades av Ture Lundblad som också skrev
om skämttecknaren OA, alias Oskar Emil Andersson, för att
nämna några.
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Samling på Smålänningens Juls officin. Sittande
från vänster: redaktions
sekreterare Oscar Malmborg, chefredaktör Bror
Yngve Larsson och kamrer
Axel Söder. Uppgifter om
övre raden saknas. Bilden
är tagen före 1933. Privat
arkiv.

Under kriget 1940 skriver Herbert Granliden en artikel om
att den svenska bristen på nationalmedvetande, något som
statistikern Gustav Sundbärg redan på tiotalet tillskrivit det
”svenska folklynnet”, hade försvunnit. Nu hyllade alla, oavsett klasstillhörighet, den svenska flaggan och alla sjöng ”Du
gamla du fria”. Per Nilsson-Tannér skrev ett par artiklar som
direkt berörde det faktum att det pågick ett brinnande krig ute
i Europa. I ett reportage från ett snöigt Norrland, ”Resa till
julens land”, beskriver han hur nödvändiga bussförbindelserna
var och i ett annat, ”Den onda våren”, får vi följa en norsk författarkollegas flykt över de svenska fjällen.
Efter beredskapsåren publiceras ett par artiklar om skämtpressen, ”Jul i skämtpressen” 1952 och ”Vi bläddrar i Strix”
1957. Reseskildringar, ännu fler författarporträtt samt ”Komiker och samhällskritiker” om Charlie Chaplin är några andra
exempel.
Det finns en tidsoberoende dimension i innehållet eftersom
julen är det övergripande temat. Samtiden tränger igenom
ibland men det folkliga livet på landsbygden är genomgående.
Under beredskapstiden handlar många av novellerna om soldatlivet, soldaternas längtan efter hemmet, såväl som efter
dem som står på vakt ute i snön. Det förekommer dock inga
avgörande brott mot den givna juldiskursen.
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En männens tidning
I avhandlingen Kulturtidskrifter på 30-talet, beskriver Britt Hultén hur stämningarna var bland de unga författarna under trettiotalet. Den politiska medvetenheten om vad som pågick ute
i Europa växte. ”Det var en författargeneration som kämpade
för litterärt utrymme i pressen” (Hultén, 1977:12 ff). I ett upprop i Socialdemokratens söndagsbilaga Fönstret ansåg de sig ha
rätt att ställa krav på ”den press i vilken den i vid ideologisk
mening ansåg sig höra hemma” (a.a.). Av de tio arbetarförfattarna bakom uppropet har de flesta haft noveller eller andra
berättelser publicerade i Smålänningens Jul och/eller i förlagets
andra publikationer.5
Sökandet efter arenor att publicera sig på gynnade förlaget
som inte hade några svårigheter att anlita goda författare som
ansåg att förlaget var av den rätta kalibern. Norrlandsförfattaren Bernhard Nordhs omdöme att ”flertalet av landets novellpublikationer... kommer en att tänka på redaktionell stöpkvarn” delades förmodligen av andra:
Smålänningen däremot har aldrig lagt sig till med en viss
utstuderad redaktionell stil, vilket är det högsta betyg man kan
ge en tidning, avsedd för stora massan av folket, och är en av
grundorsakerna till Smålänningens popularitet bland skilda
samhällsklasser.6

Bernhard Nordh medverkade i jultidningen under tjugu års tid
mellan 1934 och 1953.
Vilka redigeringsprinciper som de olika redaktörerna följt
kommer att förbli deras hemlighet. Utåt har jultidningen allAv de tio – Erik Asklund, Harry Blomberg, Helmer Grundström, Josef
Kjellgren, Eyvind Johnson, Ivar Lo-Johansson, Arthur Lundkvist, Gustav
Sandgren, Albert Viksten och Rudolf Värnlund – har de sex första publicerats
i jultidningen, den sistnämnde i Familjetidningen Smålänningen.
6
Utdrag ur boken Bernhard Nordhs lexikon, utgiven av Bernhard Nordhsällskapet 2017.
5
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tid stått fri från politisk, även kulturpolitisk, och ideologisk
anknytning. Men en sak står klar, Smålänningens Jul är en tidning skapad av och med män. De kvinnliga författarna under
den första perioden kan nästan räknas på ena handens fingrar,
Gerda Ghobé, Elin Pettersson, Agda Johansson, Karin Herrlin,
Kerstin Hed och Lisa Eurén. Ser man till bägge perioderna är
det ett par namn som är återkommande, Barbro Alving, som
förekommer ofta under den tredje perioden efter 1962 och
Moa Martinson, också i större utsträckning under den tredje
perioden.
Att så få kvinnliga skribenter förekommer kan möjligen
ha att göra med att redaktörerna på förlaget, som också utgav
Mors Jultidning och Barnens Julläsning mellan 1926 och 1969,
hade en föreställning om att de kvinnliga och manliga läsarna
hade skilda preferenser.

Mellan åren 1926 och 1969 utgavs Barnens Julläsning och Mors Jultidning på Smålänningens förlag. Jenny Nyström illustrerade under de två
första decennierna ett tjugotal omslag i båda publikationerna.

Den brokiga berättelsen om Smålänningens Jul

195

Övertro på reklam
Även om Smålänningens Jul innehöll mycket material med specifik anknytning till Småland, var läsekretsen inte lokalt förankrad utan tidningen riktade sig till den breda allmänheten i
hela landet. Redaktionen hade höga tankar om läsekretsens allmänbildning att döma av jultidningarnas återkommande pristävlingar. I exempelvis jultidningen 1933 gällde pristävlingen
att para ihop tolv konstnärer med deras verk, som var tecknade
i respektive konstnärs typiska stil: Gustaf Cederström, Nils
Kreuger, Carl Larsson, Anders Zorn, Isaac Grünewald, Albert
Engström, Prins Eugen med flera. Resultaten publicerades i
rikstidningarna under Meddelanden mot slutet av januari följande år. De lyckliga vinnarna kom från hela landet – Örebro,
Jönköping, Visby, Piteå, Sveg, Tidaholm och så vidare. Dessa
pristävlingar var utan tvivel populära och priserna var inte att
förakta, eller vad sägs om en cykel för 175 kronor eller en resegrammofon för 100 kronor?
Vilket år förlaget började sälja jultidningen genom att skolbarn gick från dörr till dörr och tog upp beställningar är inte
känt. Inga säkra uppgifter finns i arkivet, men det är inte osannolikt att redaktörerna sneglade på hur Hemmets Journal hade
löst sitt distributionsproblem. Redan på tjugotalet hade Åhlén
& Åkerlunds förlag engagerat pojkar som sålde tidningen
mot provision (Johansson, 2017). Än idag sker distributionen av Smålänningens Jul delvis via dörrknackning men också
genom andra kanaler som framgår av förlagets hemsida.
I motsats till (gamla) Folket i Bild (1934–1963), som var
den tidning redaktör Malmborg relaterade till i sin avskeds
krönika i Familjetidningen Smålänningen, förlitade man sig
enbart på reklam, medan konkurrenten skötte försäljning och
distribution med hjälp av ett nät av fackliga arbetsplatsombud.
(Öhman, 1984; Smith, 1987). Folket i Bild hade på tjugotalet
startats av Karl Kilbom, vid den tiden politisk meningsfrände
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till Axel Söder, och hade samma typ av innehåll som Familje
tidningen Smålänningen. Också den var en folklig veckotidning,
fast inte med den uttalade föresatsen att endast publicera
svenska författare.
Annonserna från Smålänningens förlag utformades som
redaktionell text och de personer som uttalade sig om tidningarna var auktoriteter på orten. Det fanns vid tjugotalets början
i tidningskretsar en föreställning om reklamens makt (Hyvönen 2014) och kanske förlitade man sig alltför mycket på den
på förlaget. I alla fall av upplageraset att döma. När den yngre
konkurrenten ökade sin upplaga i stadig takt, sjönk veckotidningens lika obönhörligt.
Den första uppgiften om Familjetidningen Smålänningens upplaga är från 1927 då den låg på 106 630 exemplar.7
En stadig ökning av upplagan skedde till 1930 då den nådde
145 5148, men sedan hände något drastiskt under trettiotalet
och vid krigsslutet hade upplagan sjunkit med två tredjedelar
till 47 220.9 När Folket i Bild startade 1934 låg dess upplaga på
2 000. Fjorton år senare, 1948, nådde den en topp på 223 000
(Albinsson, 1962; Smith, 1978:101–143).

I skuggan av de stora
Oscar Malmborg som från början skötte tryckningen av Smålänningens förlags publikationer på Federativs tryckeri, Lästmakargatan 29, flyttade till redaktionen på Drottninggatan 47
när han blev redaktionssekreterare. På den posten stannade
han tills veckotidningarna lades ner.
På Sveavägen hade förlaget ett helt våningsplan med plats
för en ganska stor redaktion som skötte tidningen och bokutNya Lundstedts (NL), Kungliga biblioteket.
NL. Notera skilda uppgifter om upplagan, von Platen skriver ovan att den
nådde 150 000 ex.
9
http://tidning.kb.se/nld/nld/tidning_all?tidnId=366.
7
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givning. Sedan Malmborg lämnat förlaget anställdes två illustratörer, Olle Snismarck och Nils Spångberg. Den förre hade
gjort debut som illustratör i Smålänningens Jul 1962 och året
efter illustrerade han bland annat ett kåseri av Erik Asklund,
”Femfiket”, med en steppande Nils Ferlin och bohemernas
glada vandring till café Fällan på Vasagatan. Asklund hade fått
ett honorar för en vers han skrivit till ”Sossen”, det vill säga
Social-Demokraten. Han fick bara femton kronor eftersom den
var orimmad.
Det var i den miljön som trojkan fick användning för de
erfarenheter och det breda kontaktnät den skapat under ungdomsåren. Närheten till tågstationen och ”tidningsgatan” i
Klarakvarteren, där författare, journalister, typografer och kolportörer samlades, stimulerade och underlättade kontakterna
(Rydén, 2001:222 ff).
Att alla i trojkan hade varit aktiva socialister är värt att
framhålla men också att den politiska hållning som de delade
kom att svänga över till något annat sedan veckotidningen
lagts ned och Malmborg dragit sig tillbaka. Hans dotter Britta
Malmborg hade varit sekreterare och delat redaktörskapet
med fadern efter Axel Söders bortgång. Söders son hade varit
ekonomiassistent. Inget av barnen till trojkan fångade upp
den politiska tråden i någon publicistisk verksamhet. Tvärt
om måste man nog anta att Bengt-Ola Söder aktivt tog steg
i motsatt riktning, när han tillsammans med sin hustru köpte
upp hela förlaget. Familjeföretagsamheten hade präglat förlaget från starten med grundaren Larsson i en tid då den ena
familjetidningen efter den andra såg dagens ljus, Hemmets Journal (1921), Vårt hem (1921) och Hemmets Veckotidning (1929), för
att nämna tre framgångsrika sådana.
Trots sjunkande upplagor på sextiotalet har bokutgivningen
varit en lönsam affär och de femtiotalet titlarna av Karl Williams, Harald Molin, Birger Lundqvist, Karl Herbert Haglund
och flera andra, har alltid annonserats i Smålänningens Jul. Men
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någon stor aktör på den svenska tidningsmarknaden blev förlaget aldrig. Det levde i skuggan av de stora tidningarna i Klara.

En stämma tystnar
”Åter en stämma tystnar i pressens kör, en stämma som vanligt
enkelt folk uppskattat”, skrev signaturen Turdus, alias Ernst
Andersson, i det sista numret av Familjetidningen Smålänningen.
Kapitalstarka tidningshus som köpte upp sina konkurrenter,
statssubventioner till politisk press och postverket, inte minst
postverkets höjda distributionskostnader, låg bakom alla nedläggningar.
”Idag ger vi upp för tycke och smak, då Radio och TV
snart fyller platsen för det tryckta ordet. Tidningsdöden drar
vidare!” Så avslutade redaktör Malmborg sin sista krönika. Om
man kan tala om en tidnings själ, så var det den han speglade i
familjetidningens sista nummer:
Familjetidningen [och dess julbilaga, min anm.] ville med sitt
innehåll framför allt förströ men också i någon mån fostra
genom att i sina krönikor tala allvar. Därtill skapade den en
egen typ, ledmotivet var att endast använda bidrag av svenska
författare, en linje som den genom åren följt och lyckats hålla.

Den envisa fasthållandet vid att endast publicera svenska författares texter var en reaktion mot en tilltagande industrialisering av textmarknaden.
Det är beklagligt att veckopressen idag i så stor utsträckning
endast anser sig kunna leva på vad de stora amerikanska och de
europeiska novellindustrierna levererar som läsning åt svenska
folket, för att inte tala om larviga utländska serier och annat
lysande kungligt krusidull.
(Familjetidningen Smålänningen 29 december 1962)

Det var ord och inga visor.

Den brokiga berättelsen om Smålänningens Jul

199

Veckotidningens historia var över, men jultidningen lever
vidare. Enligt den nuvarande redaktören planeras ett hundraårsjubileum om tre år.
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Årsmöte
På grund av restriktionerna för möten i samband med corona
pandemin hölls årsmötet inte som brukligt under våren, utan
först den 5 oktober i Palmesalen, ABF-huset i Stockholm.
Tjugo personer deltog fysiskt och sex personer via länk vid de
sedvanliga årsmötesförhandlingarna.
Årsmötet beslöt även att anta en motion om tillägg till stadgarnas paragraf 2 ang. föreningens syfte och uppgifter enligt
följande lydelse: ”(att) följa utvecklingen inom tryckfrihet och
yttrandefrihet.” Beslutet ska bekräftas vid en andra läsning av
stadgarna i samband med årsmötet 2021. Den sedvanliga stipendieutdelningen ersattes av korta anföranden på plats och
via länk av årets stipendiater, som erhållit sina ekonomiska
medel tidigare under våren.
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Styrelsen
Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Därtill
har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen via telefon
och länk.

Medlemsstatistik
Vid utgången av 2020 hade föreningen 394 privata personer
och 27 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som
medlemmar.
Under året har tre medlemsbrev skickats ut med vanlig post
för att informera alla medlemmar om föreningens pågående
verksamhet.

Främjande av föreningens ändamål
Föreningen har enligt stadgarna till uppgift att stödja och
stimulera forskning rörande pressens och etermediernas historia, att utge publikationer med inriktning på pressens och
etermediernas historia, samt att samverka med andra institutioner, stiftelser och föreningar med inriktning på pressens
och etermediernas historia. Detta har under året främst skett
genom utlysning och utdelning av tre mediehistoriska stipendier, utgivning av föreningens årsbok, samt styrelsens kontakter med och deltagande i olika närliggande organisationer och
institutioner.
Uppgiften att stödja verksamheten vid Sveriges Pressarkiv/
Riksarkivet och verka för att arkivmaterial överlämnas dit eller
till annan lämplig arkivinstitution, samt att i övrigt verka för
god arkivvård hos pressens arkivbildare, sker kontinuerligt
genom styrelsekontakter med Riksarkivet och spridning av
den broschyr för arkivvård av mediehistoriskt material som
föreningen tagit fram. En mer detaljerad beskrivning av årets
verksamhet redovisas under respektive punkt nedan.
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Stipendier med mera
Årets två stipendier för mediehistorisk forskning kronor à
25 000 kronor vardera tilldelades
Christian Catomeris, Stockholm, för en studie av Ingrid
Segerstedt-Wibergs journalistik, och
Bertholof Brännström, Umeå, för en skrift om tidskriften
Musikens Makt.
Årets stipendium för kandidat- eller magisteruppsats i
mediehistoria á 10 000 kronor tilldelades Eskil Westerlund,
Lund, för hans masteruppsats ”Från publiker till partier:
Opinionsundersökningens förändrade protokoll 1957 – 1976”.
Ett extra stipendium på 25 000 kronor har tilldelats förre
pressarkivarien Ellinor Melander för sammanställning av
material som belyser Pressarkivets samlingar och verksamhet.
Föreningen har beviljat ett projektanslag på 25 000 kronor
för arbetet med utställningen ”Tidningsstaden Vimmerby”
som är planerad att öppna 5 juni 2021.
Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med
information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.
Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen i Sverige. Sedan tidigare är
föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska
Historiedagarna.

Arrangemang
På grund av coronapandemins utbrott under tidig vår fick flera
planerade arrangemang ställas in. Även andra program där
föreningen brukar medverka i blev inställda, så som Bokmässan i Göteborg och De Svenska Historiedagarna.
Ett möte kunde dock hållas den 20 februari i Kungliga
Bibliotekets hörsal, Stockholm, om ”Internet och de digitala
medierna i mediehistorisk betydelse för vårt sätt att skriva
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(medie)historia”. Arrangemanget skedde i samarbete med KB,
och därifrån deltog biträdande riksbibliotekarien Lars Ilshammar, samt forskarna Rasmus Fleischer, Anna Orrghen och
Fredrik Norén, med drygt fyrtiotalet åhörare i publiken.
I Malmö hölls den 21 oktober ett lunchmöte tillsammans
med Skånes Journalistseniorer, Lund, där SMFs vice ordförande Åke Pettersson talade om hoten mot yttrandefrihet.
I övrigt kunde flera av föreningens medlemmar synas och
höras i radioprogram och webbseminarier, och som skribenter
i nya böcker inom det mediehistoriska området.

Årsbok
Mediehistorisk Årsbok 2020 med temat ”Användarombud och
användarkommentarer”, utkom i mitten av maj som den trettiosjunde i ordningen av föreningens årsböcker, tidigare Presshistorisk årsbok fram till föreningens namnbyte 2018. Boken
innehöll elva artiklar och omfattade totalt 190 sidor.
Redaktionsgruppen har bestått av FD Torbjörn von Krogh,
(redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Jonas Harvard, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström,
docent Birgitta Ney, docent Birgit Petersson och FD Tobias
Lindberg.
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Medlemsförteckning 2020
Abrahamsson, Kenneth,
Hägersten
Ahlberg, Anders, Älta
Ahlqvist, Eva-Lena,
Stockholm
Ajaxson, Anders, Karlstad
Andersson, Börje, Göteborg
Andersson, Erik J, Örkelljunga
Andersson, Jan G, Kalmar
Andersson, Johnny, Åskloster
Andersson, Per-Olof, Ingelstad
Andersson, Rune, Strängnäs
Andersson, Sven-Erik, Lund
Andersson, Sylve, Lund
Andersson, Ulf, Västra
Frölunda
Andersson, Ulf B, Dalarö
Andreasson, Kenth, Varberg
Andrén, Gunnar, Stocksund
Anell, Lars, Stockholm
Arnberg, Klara, Skärholmen
Arvidsson, Lennart, Alingsås
Asker, Björn, Uppsala
Axelsson, C G, Falsterbo
Axelsson, Mats, Göteborg

Baksi, Kurdo, Sundbyberg
Barke, Gunnar, Odensbacka
Bengtson, Jörgen, Enånger
Bengtsson, Billy, Vinslöv
Benjour, Anna-Britt
Stockholm
Berger, Gertrud, Lund
Bergman, Tuve, Vellinge
Bergstrand, Jan-Erik, Farsta
Bergström, Hans, Arvika
Bergström, Håkan, Falkenberg
Bergström, Peter, Bålsta
Bernhard, Irene, Uddevalla
Bernhardsson, Bo, Stockholm
Berns, Lennart, Stockholm
Birgersson, Dan, Dalby
Bjelkholm, Mia, Stockholm
Björkman, Börje, Växjö
Björnsson, Anders, Kista
Blomé, Gunilla, Vallentuna
Boberg, Kåre, Vaggeryd
Bokgren, Bo, Göteborg
Bonnier, Pontus, Stockholm
Bosved, Michael, Nacka
Brink, Lars, Mellerud
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Bruce, Edith, Finspång
Bruce, Leif, Finspång
Brügge, Anne, Delsbo
Byström, Tora, Överhörnäs
Börjesson, Britt, Göteborg
Carlsson, Lars O, Torslanda
Carlsson, Stephan, Visby
Carlsson, Ulla, Göteborg
Carlstoft Bramell, AnnaKarin, Lomma
Carnbro, Kjell, Sundsvall
Centerwall, Stefan, Göteborg
Cronqvist, Marie, Lund
Dahlén, Peter, Moss, Norge
Dahlman, Erik, Lund
Dahlqvist, Börje, Björkvik
Dahlström, Sven-Erik, Säffle
Darell, Birgitta, Råå
Delbro, Ulf, Göteborg
Dimming, Lars, Västra
Frölunda
Dopping, Staffan, Nacka
strand
Edlund, S Gunnar, Täby
Edoff, Erik, Umeå
Edström, Maria, Göteborg
Ek, Thomas, Lund
Ekdahl, Mats, Helsingborg
Eklund, Stefan, Borås
Eklund, Ulf, Stockholm
Ekman, Stefan, Göteborg
Ekstedt, Göran, Skärhamn
Ekström, Göran, Hovås
Eldh, Nina, Malmö
Elgemyr, Göran, Stockholm
Elgemyr Krook, Sofia,
Stockholm
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Eliasson, Per Olof, Västra
Frölunda
Ellefson, Merja, Umeå
Elsässer, Sophie, Lund
Engblom, Lars-Åke, Göteborg
Englund, Viktor, Uppsala
Engqvist, Lars, Åseda
Engström, Anne, Hultafors
Ericsson, Bo, Hägersten
Eriksson, Alice, Trollhättan
Eriksson, Bertil, Södertälje
Eriksson, Bodil, Falun
Erlandsson, Lars-Gunnar,
Södertälje
von Essen, Charlotte, Lomma
Ewers, Lars, Falsterbo
Falck, Jonathan, Billdal
Falk, Bertil, Trelleborg
Fernberg, Magnus, Sävedalen
Fichtelius, Erik, Enskede
Finer, David, Stockholm
Forsgren, Nils, Lidingö
Forsman, Michael, Skarpnäck
Franck, Anders, Göteborg
Fredriksson, Kjell, Karlstad
Fredriksson, Rolf, Stockholm
Fröier, Mats, Göteborg
Funck, Claes, Saltsjöbaden
Funcke, Nils, Stockholm
Gardeström, Elin, Hägersten
Gellric, Arne, Bremen,
Tyskland
Gerd, Jan, Trollhättan
Gerentz, Martin, Stockholm
Gidlöf, Leif, Stockholm
Gillberg, Jan, Gränna
Gilly, Pierre, Tranås
Glans, Sigurd, Stockholm

Gottfridsson, Roger, Vellinge
Grenfeldt, Bror, Handen
Grönkvist, Lars, Stockholm
Gullberg, Stephan, Spånga
Gustafsson, Bengt, Vellinge
Gustavsson, Björn, Boda
kyrkby
Gustavsson, Tobbe, Hässelby
Gäre, Susanne, Hallaryd
Göransson, Mattias, Göteborg
Göthe, C G, Växjö

Holmqvist, Göran,
Helsingborg
Hultén, Gunilla, Uppsala
Hultén, Olof, Kalmar
Hultman, Kristina, Stockholm
Håkansson, Per-Arne,
Stockholm
Häger, Björn, Hägersten
Häggqvist, Patrik, Umeå
Hök, Jöran, Bandhagen
Hörngren Lif, Lena, Västerås

Hallenberg, Jerker, Linköping
Hammarlund, Karl-Gunnar,
Haverdal
Hamrin, Christina, Jönköping
Hansen, Lars-Erik, Bromma
Hanson, Nils, Stockholm
Hansson, Göran, Norrköping
Hansson, Johan, Hörnefors
Hansson, Lena, Malmö
Hansson, Oloph, Stockholm
Hatje, Ann-Katrin, Solna
Hedberg, Gunnel, Malmö
Hedén, Anne, Stockholm
Hedén, Per-Åke, Linköping
Hedvall, Barbro, Torekov
Hellsten, Unn, Bagarmossen
Henriksson, Anita, Spånga
Henriksson, Claes, Spånga
Hernborn, Hans, Stockholm
Heyman, Eva, Göteborg
Hirsch, Monica, Göteborg
Hirschfeldt, Johan, Stockholm
Hjelte, Gudrun, Stockholm
Hjorth, Anna, Stockholm
Holmberg, Claes-Göran, Lund
Holmblad, Marika, Stockholm
Holmlund, Gunnar, Göteborg

Ilshammar, Lars, Stockholm
Jais-Nielsen, Eva, Stockholm
Jansson, Dan, Karlskrona
Jarlbrink, Johan, Umeå
Jigenius, Pär-Arne, Göteborg
Johansson, Anders, Göteborg
Johansson, Anders Strängnäs
Johansson, Anette, Huskvarna
Johansson, Bengt, Mölndal
Johansson, Marcus, Ljungby
Johansson, Östen, Stockholm
Jonsson, Gunilla, Havdhem
Jonsson, Göran, Stockholm
Jonsson, Sverker, Göteborg
Josephson, Olle, Bandhagen
Junback, Carl Gunnar,
Stockholm
Järtelius, Arne, Malmö
Jönsson, Christer, Göteborg
Kalin, Yngve, Hyssna
Karlsson, Hugo, Knislinge
Karlsson, Johnny, Olofström
Karlsson, Ove, Hägersten
Killander, Ylva, Stockholm
Kimsjö, Thelma, Stockholm
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Kleberg, Madeleine,
Stockholm
von Krogh, Torbjörn,
Stockholm
Källström, Mia och Ulf,
Göteborg
König, Arne, Malmö
Lambert-Olsson, Håkan,
Lidingö
Larsson, Håkan, Krokom
Larsson, Sören, Sollentuna
Larsson, Tomas, Stockholm
Lazzari, Franco, Göteborg
Lempert, Gösta, Malmö
Lenken, Peter, Alingsås
Lidberg, Einar, Filipstad
Lidén, Sture, Uppsala
Lilja-Svensson, Margareta,
Mörbylånga
Lind, Kalle, Malmö
Lindberg, Tobias, Stockholm
Lindblad, Maria, Staffanstorp
Lindblom Hultén, Agneta,
Tvååker
Lindén, Mats, Stockholm
Lindgren, Bengt, Jönköping
Lindhoff, Håkan, Hägersten
Lindroth, Bengt, Stockholm
Lindstedt, Niklas, Stockholm
Lindskog, Mac Lennart, Täby
Lindström, Per, Lund
Lindström, Sverker,
Stockholm
Liscano, Armando, Göteborg
Ljungqvist, Kenneth, Varberg
Lohr, Inês, Göteborg
Lundgren, Eva, Göteborg
Lundgren, Kristina, Nacka
Lundström, Gunilla, Lomma
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Lundälv, Jörgen, Gånghester
Löfqvist, Thomas, Lund
Lönnbom, Ingemar,
Karlskrona
Lönnroth, Ami, Södertälje
Löwgren, Göran, Bromma
Magnergård, Omar, Lidingö
Malmqvist, Jan-Erik, Lund
Malmsten, Anders, Lidingö
Mannerfred, Åke, Borås
Mattisson, Lennart, Örebro
Mattsson, Per Eric, Södertälje
Mazetti, Katarina, Lund
Mejdevi, Hans, Västerås
Melander, Ellinor, Bromma
Melander, Per, Stockholm
Mellbourn, Anders, Bromma
Methi, Maria, Helsingborg
Modig, Göran, Kalmar
Mogensen, Lars, Vitaby
Molin, Karl, Stockholm
Montell, Leif, Alingsås
Månson, Hans, Limhamn
Mårtensson, Bo, Saltsjö-Boo
Mårtensson, Torbjörn, Ystad
Ney, Birgitta, Stockholm
Nilsson, Carsten, Skarpnäck
Nilsson, Pär, Gnesta
Nilsson, Torbjörn, Stockholm
Nordegren, Thomas, Bromma
Nordling, Jonas, Stockholm
Nordlöf, Malte, Gusum
Nordström, Bo, Lindome
Norling, Anna, Gävle
Norrman, Leif, Annerstad
Nycander, Svante, Sigtuna
Nygren, Gunnar, Mariefred

Nyström, Lars, Linköping
Näslund, Nils Sture, Malmö
Odén, Tomas, Göteborg
Odlander Juterström,
Christina, Uppsala
Ohlén, Alf, Adelsö
Olander, Håkan, Stockholm
Olin, Mats, Stockholm
Olofsson, Morgan, Stockholm
Olow, Anders, Stockholm
Olson, Rolf, Stockholm
Olsson, Jimmy, Staffanstorp
Oscarsson, Ingemar, Lund
Pagil, Arne, Göteborg
Palmkvist, Peter, Lund
Perlenberg, Csaba Bene,
Landskrona
Pers, Anders H,
Hallstahammar
Persson, Lars, Göteborg
Persson, Lennart, Simrishamn
Persson, Roland, Kristianstad
Perwe, Johan, Vaxholm
Petersson, Klas, Alingsås
Pettersson, Åke, Lund
Rabenius, Lars, Stockholm
Rahm, Henrik, Lund
Ramklint, Lars, Malmö
Reinholdsson, Anders, Kinna
Rinkeborn, Hans, Västerås
Romefors, Örjan, Stockholm
Rosén, Robert, Gävle
Rosin, Matrs, Umeå
Rosqvist, Lennart, Angered
Rudhe, Elisabet, Hägersten
Rumar, Lars, Stockholm
Runow, Andreas, Lund

Rur, Bengt, Väddö
Ruth, Arne, Stockholm
Rydén, Per, Lund
Rydh, Marianne, Solna
Samuelsson-Leffler, Agneta,
Saltsjö-Boo
Samuelsson, Jan, Härnösand
Sandahl, Dag, Moheda
Sandén, Weimar, Älvsjö
Sandin, Lars, Nacka
Sandlund-Gäfvert, Elisabeth,
Bromma
Scherman, Jan, Stockholm
Sehlin Zederfeldt, Maria,
Malmö
Sigvardsson, Ola, Stockholm
Sjögren, Martin, Göteborg
Sjöman, Börje, Stockholm
Sjöstrand, Nils, Stockholm
Skarhed, Anna, Göteborg
Skoglund, Lars-Olof,
Stockholm
Sköld, Gullan, Stockholm
Sollbe, Barbro, Stockholm
Sommelius, Sören,
Helsingborg
Sponberg, Udo, Sävedalen
Stenius, John, Uppsala
Stenmark, Bernt, Sandviken
Storn, Thomas, Lund
Strandell, Leif-Rune,
Stockholm
Strömquist, Stefan, Uppsala
Ståhl, Pernilla, Lund
Sundin, Staffan, Jönköping
Svan, Christer, Kallinge
Svanberg, Åke, Strömstad
Svedin, Lennart, Malmö
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Svensson, Carl-Johan,
Jönköping
Svensson, Göran, Uppsala
Svensson, Janne, Huskvarna
Svensson, Sonja, Stockholm
von Sydow, Elisabeth, Lidingö
Söderberg, Karen, Malmö
Söderbergh, Catharina, Järfälla
Söderlund, Marcus,
Brandbergen
Söderman, Helena, Handen
Tholin, Jens, Solna
Thorsell, Staffan, Stockholm
Thorsson, Jan, Skivarp
Thulin, Staffan, Skarpnäck
Thunström, Anders, Löttorp
Tjerneld, Andreas, Ljugarn
Torekull, Bertil, Brantevik
Tornbjer, Charlotte, Lund
Ullenhag, Jörgen, Uppsala
Vidlund, Annalena, Göteborg
Vigsö, Orla, Alingsås
Viklund, Stig-Henrik,
Skellefteå
Viktorson, Bengt, Örebro

Weibull, Lennart, Göteborg
Welander, Lars-Olof, Hässelby
Wettergren, Anders, Göteborg
Wickman, Lars, Malmö
Widholm, Torsten, Stockholm
Wigforss, Johan, Särö
Wrange, Ann-Marie,
Stockholm
Wreden, Åke, Eksjö
Wästberg, Olle, Stockholm
Zetterberg, Kent, Stockholm
Zetterberg, Leif, Stockholm
Zilliacus, Henrika,
Helsingfors, Finland
Åhlander, Torsten, Luleå
Åhlén, Carl-Gunnar,
Stockholm
Åkerlund, Kjell, Saltsjö-Boo
Åsén Ekstrand, Eva, Gävle
Öberg, Gunnar, Visby
Öhrn, Maria, Malmö
Öhrström, Lilian, Stockholm
Örnebring, Henrik, Karlstad
Örnéus, Jan, Stockholm
Östnäs, Anders, Lund

Wadbring, Ingela, Alingsås
Wedel, Kristian, Göteborg

Företag och organisationer
Aftonbladet AB, Tidningen, Stockholm
Dagens Nyheter AB, Stockholm
Eskilstuna-Kurirens Stiftelse, Eskilstuna
Expressen Kvällstidningen AB, Stockholm
Gota Media, Kalmar
Gotlands Media AB, Visby
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GUJournalen, Göteborgs universitet, Göteborg
Herenco AB, Jönköping
MittMedia AB, Gävle
Norrbottens-Kuriren AB, Luleå
Nya Lidköpings-Tidningen AB, Lidköping
Piteå Tidning AB, Piteå
Publicistklubben, Stockholm
Skånes journalistseniorer, Lund
Skånska Dagbladet AB, Malmö
Smålandsposten AB, Växjö
Stockholmsjournalisterna Seniorer, Stockholm
Svenska Dagbladets AB & Co Hb, Stockholm
Svenska Journalistförbundet, Stockholm
Svenska Tidningsutgivareföreningen, Stockholm
Sveriges Radio, Stockholm
Sydsvenska Dagbladet AB, Malmö
Sydöstra Sveriges Dagblad AB, Karlskrona
Tidnings AB Nya Dagen, Stockholm
Ulricehamns Tidnings AB, Ulricehamn
Västerbotten-Kurirens AB, Umeå
Östgöta Correspondenten AB, Linköping
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en banbrytande ledarskribent – Sveriges
första kvinnliga – med nästan sjuttio år i pressen och
lika många som förgrundsgestalt i fredsrörelse och
flyktingarbete. Ett äventyrslystet pennskaft på jakt ef
ter ögonblicksbilder av ”eländet” vid fronten i det förs
ta Balkankriget. En filosofisk chefredaktör som vid sin
aftonlampa lågmält samtalar med sina läsare om Dalin
och Bellman. Ingrid Segerstedt Wiberg, Eira Hellberg
och Olle Hammarlund. De är några av de publicistiska
profiler som presenteras i Mediehistorisk årsbok 2021.
Här skildras också den politiska händelseutveckling
som i början av 1900-talet resulterade i en samlad
svensk högerpress. Här diskuteras objektiviteten
som mått på god journalistik. Här påminns man om
tidningar som väckt förargelse – genom att sprida
”grymhetspropaganda” om Hitlertysklands koncen
trationsläger eller betrakta Finlands sak som sin – och
tidningar som tagit till sin uppgift att fostra och för
strö. Liksom om ett ekonomiskt genidrag av journalist
facket i Göteborg och en mediehistorisk nyårsafton
i London.
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