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Sammanfattning 

I föreliggande uppsats har Jönköpings-Postens rapportering om judeförföljelsen under 1930-

talet undersökts. Studien är avgränsad till en rad olika händelser under 1930-talet som alla ut-

gjorde viktiga steg i den nazistiska judeförföljelsen och intensifieringen av denna. Tre över-

gripande frågeställningar har legat till grund för undersökningen av rapporteringen kring de 

olika händelserna. Två av forskningsfrågorna är formulerade för att utreda vad Jönköpings-

Posten skrev om judeförföljelsen i samband med händelserna och vilka åsikter som uttrycktes 

eller redovisades. Den tredje frågan besvaras i analysen och utgår från uppsatsens teoretiska 

ansats och är konstruerad för att ge svar på hur innehållet i tidningen kan tolkas utifrån be-

greppen protest, likgiltighet och anpassning. Dessa begrepp utgör även tre olika kategorier som 

definierar olika tidningars rapportering om judeförföljelsen. Teorin används i uppsatsen som 

ett verktyg för analys och tolkning av källmaterialet. Ur den synpunkten kan uppsatsens teori 

och metod delvis betraktas som integrerade. Det är en form av totalundersökning av tidningen 

som genomförts där både dess nyhetsrapportering och opinionsbildande inslag, såsom ledar- 

och debattartiklar, studerats. Tidningens artiklar har undersökts med hjälp av en kvalitativ text-

analys.  

 

Resultaten visar ett varierande utfall. Nyhetsrapporteringen kan generellt, under alla de 

undersökta händelserna, beskrivas som likgiltig även om det finns inslag av protester och 

anpassning i rapporteringen. Innehållet i tidningens ledar- och debattartiklar kan beskrivas som 

avståndstagande och fördömande. När dessa artiklar dissekerats har det dock synliggjorts en 

svårighet i att otvetydigt definiera innehållet som protesterande. Delar av innehållet i enskilda 

artiklar har tolkats som likgiltig rapportering, förtegen om judeförföljelsen eller indirekt 

anpassning. Av uppsatsens resultat har det således konstruerats tre övergripande slutsatser. 

Nyhetsrapporteringen kännetecknades av en likgiltighet inför judeförföljelsen. De 

åsiktsbildande inslagen kan med viss förenkling sägas har präglats av protester. Därutöver är 

tystnad och förtegenhet även betecknande för rapporteringen, detta på grund av den ringa 

rapporteringen om judeförföljelsen i samband med många av händelserna som undersökts.  
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Inledning 

”Behövs det då verkligen ännu en bok om Sverige och andra världskriget?”.1 Historikern Klas 

Åmark frågar sig detta i inledningen till sin bok, Att bo granne med ondskan. En parafrasering 

av frågan skulle kunna formuleras på följande sätt: Behövs det då verkligen ännu en under-

sökning om den svenska medierapporteringen under andra världskriget? Frågan är berättigad 

och svaret bör ingå i den vetenskapliga motiveringen till föreliggande undersökning. Svaret på 

frågan är avhängigt av vilket källmaterial och vilken period forskaren avser att undersöka, samt 

utifrån vilka perspektiv vederbörande angriper undersökningsobjekten. I den del av uppsatsen 

där tidigare forskning presenteras framgår det att en rad olika studier genomförts där den 

svenska pressen under andra världskriget undersökts. Några har dessutom haft rapporteringen 

kring judeförföljelsen och Förintelsen som undersökningsområde. Händelseutvecklingen i 

Nazityskland uppfattades dock vara av marginellt nyhetsvärde för många svenska landsorts-

tidningar, vilket framgår tydligt av några undersökningar som Åmark refererar till. Resultaten 

från dessa visar att många svenska tidningars rapporteringar om Nürnberglagarna 1935 och 

våldsamheterna i Nazityskland under november 1938 var bristfälliga eller saknades helt.2 Vi-

dare går det att utifrån den kunskap som tidigare forskning genererat dra slutsatser om att det 

finns en diskrepans mellan vad de flitigaste läsarna av de större tidningarna visste och vad öv-

riga visste.3 Det är således intressant att fråga sig vilken information som tillgängliggjordes för 

människor genom pressen på lokal nivå.  

 

Sverker Oredsson har i Jönköpingsperspektiv på världen undersökt Jönköpings-Postens 

opinionsbildande inslag mellan åren 1934 och 1970. Han gör en redogörelse av vad som skrevs 

om judeförföljelsen i tidningen under krigsåren, däremot är redogörelsen om vad som skrevs 

om judarnas situation åren innan krigsutbrottet koncentrerad kring ett fåtal händelser.4 Jag avser 

att undersöka några av de händelser som lämnats utanför Oredssons studie men som anses 

utgöra viktiga led i intensifieringen av judeförföljelserna. 5  Göran Leth har i en studie 

konstruerat tre olika kategorier baserat på hur svenska tidningar rapporterade om Kristallnatten 

1938. Dessa betecknas som likgiltighet, protest och anpassning. Begreppen har även varit 

essentiella när källmaterialet för denna uppsats bearbetats. Mot bakgrund av Åmark och 

Oredssons böcker blir en pressundersökning av Jönköpings-Posten avgränsad till åren innan 

krigsutbrottet vetenskapligt relevant. Genom en kartläggning av Jönköping-Postens innehåll 

om den nazistiska judeförföljelsen och dess utveckling under 1930-talet, samt framställningen 

av densamma, går det, utifrån det faktum att tidningen var den största i Jönköping, även göra 

kvalificerade antaganden om vad tidningens läsare visste om judarnas situation.6  

Syfte och frågeställningar  

                                                                 
1 Åmark, Klas. Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och Förintelsen. 
Stockholm: Bonnier, 2011, s. 28.  
2 Åmark, 2011, s. 255–256.  
3 Åmark, 2011, s. 266 
4 Oredsson, Sverker. Jönköpingsperspektiv på världen: JP 1935–1970. Stockholm: Atlantis, 2014, s. 17–98. Se även 
tidigare forskning om Sverkerssons studie.  
5 Se avsnitten om urval och avgränsningar samt bakgrund.  
6 Oredsson, 2014, s. 22.  
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Syftet med föreliggande studie är att undersöka Jönköpings-Postens rapportering kring jude-

förföljelsen i Nazityskland i samband med några händelser under 1930-talet. Studien tar av-

stamp i följande händelser: riksdagsvalet 1933; bojkotten mot judiska företag 1933; 

Nürnberglagarna 1935; tvånget för judar att registrera sin egendom 1938; förstörelsen av syna-

gogan i München 1938; förordningen om förbud för judarna att beträda offentliga platser 1938 

samt Hitlers tal 1939 där han hotar med att ett krig kommer leda till utrotning av judarna. Syftet 

med uppsatsen är att generera kunskap om vilken information om judeförföljelsen som 

tillgängliggjordes för Jönköpings-Postens läsare.  

 

Följande frågeställningar har formulerats och ligger till grund för undersökningen av 

rapporteringen kring händelserna ovan:   

- Vad skriver Jönköpings-Posten om judeförföljelsen i samband med händelsen?  

- Vilka åsikter uttrycks, eller redovisas, om judeförföljelsen i samband med händelsen? 

- Hur kan innehållet i tidningen tolkas utifrån begreppen protest, likgiltighet och an-

passning? 

Metod och teoretisk ansats 

I föreliggande uppsats kan metod och teori delvis betraktas som integrerade, varför dessa pre-

senteras i samma avsnitt.  

Metod 

I studien har det gjorts olika nedslag i ett urval av historiska skeenden och händelser som ut-

gjorde viktiga steg, eller faser, i intensifieringen av förföljelsen och utvecklingen mot och av 

Förintelsen. 7  Undersökningsobjekten består både av tidningens nyhetsartiklar och åsikts-

bildande inslag. För att frågeställningarna ska kunna besvaras utifrån de händelser som under-

sökts har en kvalitativ metod använts. Eftersom syftet har varit att undersöka hur rapporteringen 

om judeförföljelsen skrivits fram, har en kvalitativ textanalys varit att föredra framför en kvan-

titativ metod.8 Det hade kunnat gå att argumentera för att det hade varit relevant att systematiskt 

göra vissa kvantifieringar för att synliggöra frekvens och omfattning, men av tids- och 

utrymmesmässiga skäl har detta valts bort. Analysen av källmaterialet, det vill säga de olika 

artiklarna som behandlar judeförföljelserna, har följt en trestegsprocess. Först har materialet 

kodats och detta har följts av en tematisering av kodningen för att sedan mynna ut i en redo-

visning av källanalysen.9 De två första stegen avser själva analysen av källmaterialet och är att 

betrakta som en sluten process. Det tredje steget är den öppna process där delar av källanalysen 

synliggörs och kommuniceras till läsaren. Med detta åsyftas alltså avrapporteringen och 

resultatredovisningen samt de slutsatser som formuleras utifrån denna.10 Arbetsprocessen kan 

                                                                 
7 Se avsnitten om urval och bakgrund.  
8 Sjöberg, Maria. Textanalys. I Metod: Guide för historiska studier, Martin Gustavsson och Yvonne Svanström 
(red.), 69–95. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 69–70.   
9 Lindgren, Simon. Kvalitativ analys. I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Mikael Hjerm, Simon Lindgren 
och Marco Nilsson (red.), 29–43, 2. uppl. Malmö: Gleerups, 2014a, s. 33–34. 
10 Lindgren, Simon. Summering. I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Mikael Hjerm, Simon Lindgren 
och Marco Nilsson (red.), 73–86, 2. uppl. Malmö: Gleerups, 2014b, s. 73–86..  
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betraktas som dynamisk i den meningen att det har skett en växelverkan mellan de olika ste-

gen.11  

 

Kodningen och tematiseringen har präglats av de teoretiska utgångspunkter som är utarbetade 

av Leth. Detta innebär att det som skrivs i tidningen har kodats och tematiserats efter begreppen 

protest, anpassning och likgiltighet. Dessa begrepp, tillsammans med frågeställningarna, har 

styrt vad det är som har kodats i källmaterialet. Begreppen har emellertid modifierats något och 

utöver dessa har en rad andra teman adderats vilket utvecklas i teoriavsnittet. Möjligheten att 

låta teorin fylla en funktion där den styr bearbetningen av källmaterialet får även stöd av pro-

fessorn Simon Lindgren som förklarar att det inte är fel att låta teorin påverka kodnings-

processen. 12  Kodningen innebär mer konkret att källmaterialet görs hanterbart genom att 

artiklarna dissekeras och reduceras till olika koder, koder som dessutom återkommer i många 

av artiklarna.13 De koder som uppvisar likheter med varandra sorteras sedan gemensamt i olika 

kategorier, det är detta som är tematiseringen.14 Med begreppet abduktion åsyftas den dynamik 

i arbetsprocessen som nämndes ovan. Det betyder att å ena sidan byggs koderna och 

tematiseringen induktivt genom att dessa skapas efter empirin, men å andra sidan byggs de även 

deduktivt genom att det i redovisningen av resultaten synliggörs hur dessa hänger ihop med och 

påverkas av uppsatsens teoretiska ansats.15  

Teoretisk ansats 

Valet av teoretisk utgångspunkt korresponderar väl med uppsatsens syfte och frågeställningar 

om hur Jönköpings-Posten rapporterade om judeförföljelsen. I studien ”Kristallnatten” i 

svenska dagstidningar har Leth delat in de undersökta tidningarna i olika kategorier. Dessa 

kategorier har i bearbetningen av empirin fungerat som ett verktyg för analys och tolkning. Leth 

definierar tidningarna i tre olika kategorier, både efter vad som explicit skrevs men också utifrån 

vad som mer implicit framkommer mellan raderna.16 De tre olika kategorierna är protest, lik-

giltighet och anpassning.17 Han skriver, beträffande förklaringskraften i ett sådant ramverk, föl-

jande:  

 

[...] företräde för vissa perspektiv och sättet att framställa nyheter skapa en bild av vad 

som händer. Bilden som framträder kan ge näring åt vissa uppfattningar men bara lämna 

ytterst litet utrymme åt andra uppfattningar att formas. Likaledes kan tystnad i en debatt 

gynna en särskild attityd.18 

 

                                                                 
11 Lindgren, 2014a, s. 35, 48.  
12 Lindgren, 2014a, s. 39. 
13 Lindgren, Simon. Kodning. I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Mikael Hjerm, Simon Lindgren och 
Marco Nilsson (red.), 45–61, 2. uppl. Malmö: Gleerups, 2014c, s. 45–61. 
14 Lindgren, Simon. Tematisering. I Introduktion till samhällsvetenskaplig analys, Mikael Hjerm, Simon Lindgren 
och Marco Nilsson (red.), 63–72, 2. uppl. Malmö: Gleerups, 2014d, s. 63–72. 
15 Lindgren, 2014d, s. 67.  
16 Leth, Göran. ”Kristallnatten” i svenska dagstidningar: konstruktionen av en likgiltighet. Skriftserie/Forum för 
levande historia: 1. Stockholm: Forum för levande historia, 2005, s. 15. 
17 Leth, 2005, s. 14. 
18 Leth, 2005, s. 15.  
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Kategorin protest innefattar tidningar vars innehåll rymde mycket av nazisternas övergrepp mot 

judarna. Till sin karaktär var innehållet fördömande och kritiskt. Även i nyhetsrapporteringen 

kunde det förekomma protester. Inte sällan presenterade protesttidningarna ett judiskt per-

spektiv på förföljelsen.19 Kännetecknande för den kategori med tidningar som betecknas som 

likgiltiga var att många av dessa initialt hade rubriker som kan tolkas som avståndstagande mot 

det nazistiska förtrycket. Relativt snabbt blev dessa dock mer likgiltiga inför förföljelserna av 

judarna och detta avspeglades i hur innehållet gestaltades. Några tidningar som återfinns i denna 

kategori använde sig av nazisternas språkbruk, om än på ett likgiltigt sätt. Betecknande för 

denna kategori med tidningar var också att de skrev om judeförföljelsen utifrån ett tyskt per-

spektiv och att nazisternas behandling av judarna normaliserades.20 I den tredje kategorin, an-

passning, finns tidningar som utmärkte sig på grund av sin konsekvent vänliga inställning till 

Nazityskland och sitt antisemitiska nyhetsinnehåll som inte sällan genomsyrades av ett nazist-

iskt vokabulär. Denna kategori av tidningar gav genom sin rapportering legitimitet åt nazister-

nas förföljelser av judar, om inte uttalat så åtminstone underförstått.21 Bland tidningarna i denna 

kategori finns dock en motsägelse då dessa tidningar i den omedelbara rapporteringen efter 

Kristallnatten uttryckte viss kritik. Men liksom de likgiltiga tidningarna normaliserades jude-

förföljelsen relativt snabbt, vilket avspeglades i hur rapporteringen framställdes. Med begreppet 

anpassning åsyftas en rapportering anpassad efter den antisemitiska ideologin och den 

nazistiska judeförföljelsen.22  

 

Leths kategorier har modifierats något för att enklare kunna appliceras på det källmaterial som 

utgjort underlaget för den här studien. Ingångsvärdet har varit att Jönköpings-Posten inte en-

tydigt kan definieras utifrån en av de tre kategorierna, utan bearbetningen av källmaterialet har 

gjorts förutsättningslöst vilket gjort det möjligt att dela in artiklarna som studeras i flera av de 

olika kategorierna eller begreppen. Detta styrks även av Oredsson som genom några nedslag i 

tidningen under 1930-talet visar att tidningen inte alltid var konsekvent i hur den skrev om 

judeförföljelserna.23 Vidare har det, i de teman som konstruerats utifrån kodningen, gjorts en 

distinktion mellan direkt protest respektive indirekt protest, syftet bakom detta är tvådelat. Dels 

syftar det till att tydligt åskådliggöra skillnaden mellan explicita och implicita protester, vilka i 

Leths indelning förenklats och samlats under kategorin protest. Det handlar även om att göra 

en distinktion mellan protester där tidningens medarbetare står som avsändare, dessa återfinns 

i temat direkt protest, och protester som återberättas av tidningen men där upphovsmannen är 

någon annan. De senare har således samlats i temat indirekt protest. Likaledes har det gjorts en 

åtskillnad av begreppet anpassning enligt samma mönster. I materialet har det även gått att finna 

inslag som svårligen direkt kan härledas till Leths kategorier. I somliga artiklar, eller delar av 

artiklar, skrivs det om händelsen som undersöks men inget om judeförföljelsen. Dessa delar har 

kodats och samlats i temat förtegna om judeförföljelsen. Det som omöjliggör en direkt koppling 

till kategorierna protest, likgiltighet och anpassning är att dessa förutsätter att judeförföljelsen 

                                                                 
19 Leth, 2005, s. 16–18.  
20 Leth, 2005, s. 19–22. 
21 Leth, 2005, s. 23–25. 
22 Leth, 2005, s. 27. 
23 Oredsson, 2014, s. 24, 30–33.  
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omnämns.24 Delar av materialet har kodats som antisemitiskt språkbruk, att bedöma huruvida 

det antisemitiska språkbruket är ett uttryck för likgiltig eller anpassad rapportering är något 

problematiskt eftersom det utifrån Leths indelning kan kopplas till båda kategorierna. I den här 

studien tolkas dock ett antisemitiskt språkbruk enbart som anpassning. Här följer ett 

tydliggörande av vilka teman innehållet i tidningen kopplats till: direkt protest; indirekt protest; 

likgiltig rapportering om judeförföljelsen; förtegna om judeförföljelsen samt indirekt 

anpassning.  

Urval och avgränsningar  

I historiska undersökningar måste undersökningsområdet både preciseras rumsligt och tids-

mässigt.25 Ur dessa synpunkter har tidigare forskning, Oredssons studie i synnerhet, varit väg-

ledande i urvalsprocessen. För att säkerställa att ny kunskap framkommer och att tidigare 

resultat inte upprepas har det varit viktigt att distansera mig från Oredssons studie. Det innebär 

att ett fåtal händelser och tidsperioder, bland annat pogromerna som inträffade i november 

1938, har valts bort eftersom dessa redan undersökts av Oredsson.26 Vidare har Oredsson på ett 

mer fördjupande sätt undersökt Jönköpings-Postens rapportering om Förintelsen under kriget, 

varför undersökningsperioden i föreliggande uppsats är avgränsad till förkrigstiden. 27 

Härigenom motiveras studiens tidsmässiga avgränsning. Den rumsliga aspekten låter sig också 

motiveras på grundval av tidigare forskning. Det framgår av tidigare forskning att det har 

genomförts studier där undersökningsobjekten utgjorts av lokalpressen, det är emellertid bara 

Oredsson som studerat Jönköpings-Posten. Både Selander och Åmark betonar dock bristerna i 

många tidningars rapportering av judeförföljelserna. Selander visar till exempel genom sina 

resultat att många tidningar teg om införandet av Nürnberglagarna 1935.28 Åmark beskriver hur 

lite uppmärksamhet Kristallnatten 1938 väckte i mindre tidningar, särskilt i förhållande till vad 

större tidningar skrev.29 Detta kan kontrasteras mot Oredssons resultat som visar att det skrevs 

en hel del om Kristallnatten i Jönköpings-posten. 30  Även Skagshöjs undersökning av 

Hallandsposten antyder att inte alla lokala tidningar under 1930-talet underrapporterade om 

judeförföljelserna. 31  Det är således intressant att rumsligt avgränsa källmaterialet till 

lokaltidningen Jönköpings-Posten och undersöka rapporteringen i denna.    

 

Urvalet av händelser, kring vilka Jönköpings-Postens rapportering undersöks, har som nämnts 

ovan styrts av tidigare forskning. Det bör understrykas att dessa inte är valda efter godtycke 

utan det är händelser som utgjorde led i intensifieringen av judeförföljelserna under 1930-talet. 

                                                                 
24 Leth, 2005, s. 11–27.  
25 Gustavsson, Martin och Svanström, Yvonne. Undersökningsdesign. I Metod: Guide för historiska studier, Martin 
Gustavsson och Yvonne Svanström (red.), 13–39. Lund: Studentlitteratur, 2018, s. 20–24. 
26 Se tidigare forskning om vad Oredsson undersökt.  
27 För de andra tidpunkter som utelämnats i uppsatsen hänvisas här till presentationen av Oredssons studie i 
avsnittet om tidigare forskning.  
28 Selander, Johan. Nürnberglagarna och den svenska pressen. I Presshistorisk årsbok 2002, Svensk Presshistorisk 
Förening, 185–186. Stockholm: Svensk Presshistorisk Förening, 2002, s. 178.  
29 Åmark, 2011, s. 256.  
30 Oredsson, 2014, s. 32–33. 
31  Skagshöj, Matts. Frihetens sköra blomma: Press- och tryckfrihet i krigets skuggland. I Vinklade budskap: 
perspektiv på politisk kommunikation, Hans Bengtsson (red.), 159–177. Halmstad: Halmstad University Press, 
2015. E-bok, 164–165. 
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De två forskarna Ingvar Svanberg och Mattias Tydén har i boken Sverige och Förintelsen kon-

struerat en tidslinje över Förintelsen där de listar olika händelser som inträffade och beslut som 

fattades mellan åren 1933 och 1945.32 Denna har fungerat som navigator när sökningar i och 

insamlingen av källmaterialet gjorts. Ett kriterium för de artiklar som undersökts är att dessa 

berör judeförföljelsen under den period då händelserna som undersökts inträffade. När jude-

förföljelsen utgör en av många aspekter av händelsen har artiklar, i enstaka fall, studerats som 

skriver om den undersökta händelsen men som uppenbart lämnat judeförföljelsen utanför 

rapporteringen. Vidare betyder det att vissa av artiklarna som studerats inte nödvändigtvis skri-

ver om händelsen i fråga men att de åtminstone tar upp frågan om judeförföljelsen. Händelserna 

bör främst betraktas som markörer för de delar av materialet som undersökts. Urvalet är också 

avhängigt av vad källmaterialet haft att erbjuda. För att exemplifiera har de beslut som fattades 

i september 1933 om att utesluta judar från kultursfären och Hitlers fullständiga maktöver-

tagande i augusti 1934 valts bort på grund av Jönköpings-Postens ringa rapportering i det förra 

fallet och för att judeförföljelsen inte omnämns i det senare.33 En rad olika händelser har under-

sökts under åren 1934, 1936 och 1937, bland annat förbudet mot judar att bedriva apoteks-

verksamhet från den 26 mars 1936, men eftersom inget skrivits om händelsen eller jude-

förföljelsen under dessa perioder finns inte rapporteringen från 1934, 1936 eller 1937 re-

presenterade i undersökningen.34 En omvänd problematik gäller årtalet 1938, här finns istället 

flera händelser representerade och detta motiveras främst av en mer frekvent rapportering. Det 

hänger också ihop med det faktum att 1938 utgör ett viktigt år i det historiska förloppet över 

Förintelsen, det var ett år då våldet och förföljelsen eskalerade.35  

 

Tidningen har undersökts från det datum då händelsen inträffade och fyra tidningsdagar framåt. 

De händelser som studien tar avstamp i är följande:  

- Riksdagsvalet 5 mars 1933  

- Bojkotten mot judiska företag 1–3 april 1933  

- Nürnberglagarna 15 september 1935 

- Tvånget för judar att registrera sin egendom från 24 april 1938  

- Vandaliseringen av Synagogan i München 9 juni 1938  

- Förordningen om förbud för judarna att beträda offentliga platser 2–3 december 1938 

- Hitlers tal den 30 januari 1939 om att ett nytt världskrig kommer leda till utrotning av 

judarna.36  

Källmaterial och källkritik 

Eftersom det gjorts anspråk på att uppsatsens resultat ska generera kunskap kring vad Jön-

köpings-Postens läsare fick för information om judeförföljelserna i Nazityskland under 1930-

talet är det av intresse att klarlägga hur stort tidningens upptagsområde var och hur många 

                                                                 
32 Svanberg, Ingvar och Tydén, Mattias. Sverige och Förintelsen: Debatt och dokument om Europas judar 1933–
1945. Stockholm: Arena, 1997, s. 413–426. 
33 Svanberg och Tydén, 1997, s. 413.  
34 Svanberg och Tydén, 1997, s. 414. Se avslutningen av resultatdelen om vilka andra händelser som Jönköpings-
Posten inte rapporterade om.    
35 Svanberg och Tydén, 1997, s. 30.  
36 Svanberg och Tydén, 1997, s. 413–416.  
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människor den nådde ut till. Vidare är det relevant att redogöra för Jönköpings-Postens politiska 

profil och inriktning eftersom detta rimligen kan antas påverka åsiktsyttringarna i tidningen.  

 

Jönköpings-Posten grundades 1864 och hade nära band till den frikyrkliga kristenheten i Jön-

köping. Tidningens politiska prägel var länge konservativ. In på 1930-talet var tidningen fort-

satt konsekvent i sin kristna hållning men tidningen kom att ändra politisk inriktning genom att 

den knöts närmare det liberala Folkpartiet 1934.37 Tidningen expanderade på marknaden under 

1930-talet och upplagan hade år 1939 utökats till 17 900 årligen. År 1941 nådde tidningen ut 

till 51 procent av hushållen i Jönköping och hade den i särklass största upplagan i Jönköping.38 

Jönköpings-Posten var sålunda den viktigaste tidningsaktören i Jönköping under en tid där 

medierna av professorn Jesper Strömbäck beskrivits som allsmäktiga. Det innebar bland annat 

att medieinnehållet hade ett avgörande inflytande över människors attityder och upp-

fattningar.39  

 

Det finns både styrkor och svagheter med det källmaterial som undersökts. Exempel på det 

förra är att medierna under 1930-talet hade en essentiell funktion som informationskälla och 

därmed för vilken information som tillgängliggjordes för människor.40 Det är således ingen 

djärv gissning att påstå att medierna spelade en avgörande betydelse för opinionsbildning och 

för människors uppfattningar under den period som undersökts i uppsatsen, vilket också styrks 

av det faktum att Jönköpings-Posten var den största av tidningar i Jönköpingsområdet under 

1930-talet.41 Dagspressen har också ett historiskt värde genom att den förser oss med ledtrådar 

om vilka uppfattningar som hade störst påverkan under undersökningsperioden och dessutom 

har dagspressen sedan 1800-talet haft en snabb rapportering kring de händelser som inträffar i 

vår värld.42  

 

En del av de nyhetsartiklar som analyserats i den här studien bygger på information som har 

hämtats från nyhetsbyråer och andra medier. Under den tidsperiod som undersökts var mindre 

tidningars utrikesnyheter ofta hämtade från TT. 43 Därmed inte sagt att Jönköpings-Postens 

utrikesnyheter är irrelevanta eller ointressanta som studieobjekt. I viss mån kan alla nyheter 

som återberättas betraktas som konstruktioner eller gestaltningar, detta är grundtesen i det som 

i medieforskning kallas för gestaltningsteorin. En av grundvalarna i gestaltningsteorin är att 

mediernas sätt att gestalta nyheter är avgörande för den enskildes bild av verkligheten. Medier-

na belyser genom nyhetsrapporteringen ett urval av aspekter samtidigt som andra utelämnas.44 

Ur dessa synpunkter kan nyhetsartiklarna fortfarande motiveras som lämpliga och relevanta 

givet syftet och frågeställningarna i uppsatsen om hur Jönköpings-Posten skriver om jude-

förföljelsen. Totalt har 24 olika artiklar från tidningen undersökts.   

                                                                 
37 Oredsson, 2014, s. 9–10. 
38 Oredsson, 2014, s. 22.  
39 Strömbäck, Jesper. Makt, medier och samhälle: En introduktion till politisk kommunikation. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur, 2014, s. 84–85. 
40 Ibid. 
41 Oredsson, 2014, s. 22.  
42 Tosh, John. Historisk teori och metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, s. 109–110. 
43 Åmark, 2011, s. 269.  
44 Strömbäck, 2014, s. 113 –114.  
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Tidigare forskning 

Många aspekter av uppsatsens forskningsområde förefaller vara undersökt i tidigare forskning. 

Det finns åtskilliga studier som undersökt den svenska medierapporteringen under kriget, vilket 

även inkluderar forskning som mer specifikt undersökt tidningarnas bevakning av den nazist-

iska terrorn och Förintelsen. Mot bakgrund av detta har det varit en utmaning att sammanställa 

och kartlägga forskningsfältet. Nedan följer en presentation av de studier som bedöms vara 

mest centrala på området och som har mest relevans för uppsatsen. Det är studier som många 

av författarna till liknande uppsatser och avhandlingar ofta återkommer till. Värt att understryka 

är att undersökningsobjekten i många av studierna utgörs av material från Sveriges större dags-

tidningar, varför en mer lokalhistorisk presstudie av Jönköpings-Posten varit motiverad. 

 

Det finns emellertid en historiker, Sverker Oredsson, som undersökt Jönköpings-Posten i boken 

Jönköpingsperspektiv på världen. Han har i huvudsak tittat på åsiktsbildningen i tidningen och 

studiens undersökningsperiod sträcker sig från 1934 till 1970.45 Således gör den anspråk på att 

vara mer heltäckande och det primära syftet har inte varit att studera Jönköpings-Postens 

rapportering av judeförföljelsen på detaljnivå. Den ger ett potentiellt svar på frågeställningen 

om förändringar i Jönköpings-Postens rapportering över tid där Oredsson menar att tidningen 

blev mer avståndstagande mot nazismen i samband med händelseutvecklingen i Norge under 

1941 och 1942.46 Vidare skriver Oredsson att från början av 1943 kunde tidningens läsare bilda 

sig en klar uppfattning om de europeiska judarnas situation.47 Det som skrevs i tidningen om 

judeförföljelsen under krigsåren är mer innehållsrikt än det han återger om samma tema under 

förkrigstiden. Oredsson refererar dock till vad som skrevs kring vissa händelser under för-

krigstiden. Bland annat exemplifierar han med vad som skrevs i en bokrecension sommaren 

1935 där recensenten balanserade mellan fördömande och försvar för Hitlers retorik gentemot 

judarna. Samma sommar riktade en annan skribent kritik mot Goebbels attityd mot judarna.48 I 

en artikel från 1937 instämde en skribent i den nationalsocialistiska terminologin då denne 

påstod att det fanns ett judeproblem. I början av 1938 förfäktades dock fördömande mot 

nazisternas förtryck av judarna i ett par artiklar.49 Dagarna efter att Kristallnatten inträffat i 

november 1938 förekom både mer manifesta fördömanden och mer försiktiga sådana i 

tidningen, men återigen adresserades även det påstådda judeproblemet.50 Enligt Oredsson fanns 

det skillnader, vilket framgått ovan, mellan några av tidningens medarbetare i hur de förhöll sig 

till Hitler. Under förkrigstiden fanns det en skribent som var jämförelsevis positivt inställd till 

Hitler och denne visade också viss förståelse för nazisternas politik mot judarna. Andra var 

betydligt mer kritiska.51 Det bör tilläggas att Oredssons resultat och slutsatser underbyggs med 

ett annat urval av händelser än föreliggande uppsats och den skiljer sig också i källmaterialet 

avseende valet av artiklar och upplagor. Det föreligger alltså rimliga skäl att komplettera med 

en mer avgränsad och fördjupande undersökning kring just rapporteringen av några viktiga 

                                                                 
45 Oredsson, 2014, s. 13, 15–16.  
46 Oredsson, 2014, s. 73, 83.  
47 Oredsson, 2014, s. 76.  
48 Oredsson, 2014, s. 24. 
49 Oredsson, 2014, s. 30–31. 
50 Oredsson, 2014, s. 32–33.  
51 Oredsson, 2014, s. 23–24. 
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händelser av judeförföljelsen innan kriget. I en sådan undersökning, av ett mer preciserat val 

av källmaterial som täcker in fler viktiga händelser under 1930-talet, synliggörs tidningens in-

ställning eller inställningar till judeförföljelsen och slutsatserna blir mer underbyggda.  

 

Även Matts Skagshöj har studerat lokalpressen i Frihetens sköra blomma. Genom att göra text-

analyser av Hallandsposten undersöker han hur denna mellan 1936 och 1945 påverkades av den 

svenska regeringens inskränkningar i pressfriheten.52 Mellan perioden 1933 och fram till hösten 

1938 gjordes inga inskränkningar i tryckfriheten utan svenska tidningar hade en oberoende 

ställning. Från hösten 1938 började regeringen göra intrång i den svenska pressfriheten, inte 

minst i syfte att blidka naziregimen i Tyskland. Skagshöj menar att det var sällan som tyskarna 

brydde sig om vad som skrevs i svenska landsortstidningar och Hallandsposten var ingen ano-

mali i detta sammanhang och kunde under 1930-talet rikta stark kritik mot naziregimen. Kriti-

ken bestod bland annat av protester mot judeförföljelserna. 53 Resultaten i studien visar att 

Hallandsposten anpassade sig efter den svenska repressiva presspolitiken mellan åren 1938 och 

1943. Tidningen intog under dessa år en mer återhållsam och neutral hållning, det fanns dock 

exempel på protester även under dessa år och bland annat skarp sådan i samband med Kristall-

natten i november 1938.54  

 

Historikern Klas Åmark har i Att bo granne med ondskan undersökt Sveriges förhållande till 

Nazityskland, nazismen och Förintelsen. Åmark beskriver studien som en syntetiserande rap-

port i vilken han både rekonstruerat tidigare forskning och producerat något kvalitativt nytt.55 I 

boken berörs en rad olika aspekter av det svenska samhället som påverkades av vad som skedde 

i Nazityskland. Tyskland och Sverige hade bland annat täta ekonomiska förbindelser och ett 

kulturellt utbyte som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Innehållet i boken är disponerat efter en 

tematisk indelning varav ett av dessa teman behandlar den svenska presspolitiken och medie-

rapporteringen.56 När nazisterna grep makten 1933 menar Åmark att medierna var försiktiga 

eftersom de inte visste vad som väntade. Införandet av Nürnberglagaran 1935 och händelserna 

i november 1938 som kulminerade med Kristallnatten rönte relativt stor uppmärksamhet i de 

större tidningarna men desto mindre i de mer perifera. Det går att finna mönster i rapporteringen 

om judeförföljelserna avseende frekvens och gestaltning efter tidningarnas politiska profil. Den 

konservativa pressen var generellt likgiltiga och återhållsamma. Även om den liberala pressen 

var splittrade hörde många till de öppet kritiska. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var en 

av de tidningar som hörde till de öppet kritiska, åtminstone på ledar- och debattsidan. Tidningen 

var mer likgiltig i sin nyhetsrapportering. Den socialdemokratiska pressen påminde om den 

liberala eftersom den var splittrad på ett liknande sätt.57 Enligt Åmark går det finna en brytpunkt 

1942. Bevakningen och rapporteringen om de europeiska judarnas öde gavs från och med detta 

år mer utrymme i den svenska pressen. Vidare menar Åmark att rapporteringen blev än mer 

                                                                 
52 Skagshöj, 2015, s. 159, 164.  
53 Skagshöj, 2015, s. 163–165.  
54 Skagshöj, 2015, s. 167.  
55 Åmark, 2011, s. 19, 39.  
56 Åmark, 2011, s. 39, 165, 644.   
57 Åmark, 2011, s. 254–258. 
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informativ och utbredd när situationen för Norges judar förvärrades.58 Flitiga nyhetsläsare av 

Sveriges större tidningar hade en relativt klar uppfattning om omfattningen av judeförföljelser-

na och Förintelsen från våren 1943.59 Åmark menar att det finns en likriktning i forskningen 

om pressen under andra världskriget i den meningen att de flesta har undersökt rapporteringen 

kring Förintelsen och inte vad som hände under 1930-talet.60 Han konstaterar också att nyhets-

förmedlingen mellan olika tidningar uppvisade stora skillnader.61 Medierapporteringen kan så-

ledes beskrivas som fragmentarisk, och den många gånger bristfälliga rapporteringen var ett 

direkt resultat av tidningarnas självcensurering och regeringens repressiva presspolitik.62 

 

I avhandlingen Sjöfart på stormigt hav har Martin Estvall undersökt opinionsbildningen i 

tidningarna Svensk Sjöfarts tidning och Sjömannen mellan åren 1932 och 1945. Han har an-

gripit källmaterialet utifrån en klassteori där han utreder huruvida det förelåg någon klass-

dimension i hur tidningarna förhöll sig till Nazityskland. De två tidningarna representerar den 

traditionella klassteorins två grupper, kapitalister och löntagare. Sjömannen var en facklig tid-

ning och Sjöfartstidningen representerade arbetsgivarna.63 Resultaten från Estvalls studie visar 

bland annat att det inte går att tala i termer av en enhetlig svensk hållning till Nazityskland och 

nazismen, den svenska opinionen visade stora skillnader avseende inställning till nazismen.64 

Båda tidningarna förenades i att de var uttalade antikommunistiska men de skilde sig däremot 

åt i synen på Nazityskland. I Sjömannen uttrycktes fördömande och antipatier gentemot nazism-

en, den uppmärksammade både förföljelsen av oliktänkande och judar. Sjöfartstidningen var 

likgiltig inför det nazistiska våldsutövandet och teg i syfte att inte skada de viktiga handels-

relationerna med Nazityskland. Att bevara status quo och låta affärerna fortsätta som vanligt 

var Sjöfartstidningen överordnade intresse.65 

 

Johan Selander har i Nürnberglagarna och den svenska pressen undersökt vad 38 svenska 

tidningar skrev i samband med att Nürnberglagarna antogs i september 1935. Han konstaterar 

att den borgerliga högerpressen uppvisade olikheter i hur de skrev om händelsen där det i vissa 

tidningar artikulerades ren antisemitism och i andra tidningar raka motsatsen. Här fanns även 

en kategori av tidningar som förhöll sig mer ambivalent och likgiltigt inför händelsen.66 De 

liberala tidningarna kan delas in i de öppet kritiska och de förtegna. Här återfinns även tidningar 

som överhuvudtaget inte gav Nürnberglagarna särskilt mycket utrymme. 67  Den social-

demokratiska pressen kategoriseras på ett liknande sätt, här finns tidningar som intog en anti-

nazistisk hållning men här fanns också tidningar som var förtegna kring händelsen.68 Några 

viktiga slutsatser som Selander drar utifrån sitt resultat är att förbluffande många tidningar teg 

                                                                 
58 Åmark, 2011, s. 259. 
59 Åmark, 2011, s. 261 
60 Åmark, 2011, s. 660.  
61 Åmark, 2011, s. 269.  
62 Åmark, 2011, s. 659.  
63 Estvall, Martin. Sjöfart på stormigt hav: Sjömannen och Svensk Sjöfarts Tidning. Diss., Växjö universitet, 2009, 
s.19.  
64 Estvall, 2009, s. 226.  
65 Estvall, 2009, s. 228–229.  
66 Selander, 2002, s. 178.  
67 Selander, 2002, s. 183.  
68 Selander, 2002, s. 185.  
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och att det fanns brister i den beskrivning av händelsen som återgavs i många tidningar, det 

senare gällde inte minst i några av det tydligt antinazistiska tidningarna.69   

 

Medieforskaren Göran Leth har för Forum för Levande historias räkning genomfört en studie 

om tio större svenska tidningars rapportering om Kristallnatten den 9 till 10 november 1938. 

Beroende på hur tidningarnas rapportering såg ut under händelsen delas de in i de tre olika 

kategorierna protest, anpassning och likgiltighet.70 Indelningen i dessa kategorier utgör det te-

oretiska ramverk som denna uppsats vilar på. Protesttidningarna bestod av två liberala tidningar 

samt en socialdemokratisk och en kommunistisk tidning. Dessa innehöll rikligt med in-

formation kring händelsen och utmärkte sig för sin antinazistiska hållning.71 I gruppen lik-

giltighet ingår några av den tidens största tidningar, bland annat Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet. Karakteristiskt för dessa var att de var likgiltiga inför nazisternas våld mot judarna 

där språket, rubrikerna och innehållet var neutralt till sin karaktär. Artiklarna i de likgiltiga 

tidningarna innehöll dock initialt en del protester.72 Två tidningar ingår i kategorin anpassning. 

Dessa utmärkte sig för sin uttalat vänliga inställning till Tyskland och de använde sig inte sällan 

av nazisternas vokabulär och publicerade dessutom antisemitiska nyheter.73 Leth drar också 

slutsatsen att kategorierna inte följer något politiskt mönster, liberala tidningar finns till ex-

empel representerade i samtliga av de tre kategorierna.74   

 

Ester Pollack, docent i journalistik, undersöker i sin studie vad tre svenska tidningar mellan 

åren 1933 och 1946 skrev om judarnas situation. Hon har inspirerats och lånat sina utgångs-

punkter av Leth där hon delar in de tre tidningarna i kategorierna protest, likgiltighet och an-

passning. Den senare kategorin företräds av Stockholmstidningen, kategorin likgiltighet re-

presenteras av Dagens Nyheter och Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning betecknas som pro-

testerande. 75  Hon gör kvantitativa mätningar av hur många gånger judeförföljelsen och 

Förintelsen omnämns i tidningarna och konstaterar att allmänheten fick en bristfällig rapporte-

ring kring vad som pågick. Däremot påpekar hon att informationen gjordes tillgänglig i tidning-

arna men att den hamnade i skuggan av andra nyheter och inte tillskrevs särskilt högt nyhets-

värde. Hon hävdar att rapporteringen av judeförföljelserna var frekvent under 1930-talet men 

att den minskade under krigets första år för att återigen ges större utrymme från och med hösten 

1942. Hon drar också slutsatserna att nyhetsrapporteringen var känslig för krigskonjunkturen 

och att nyheterna i vår geografiska närhet väckte störst uppmärksamhet.76  

Bakgrund 

                                                                 
69 Selander, 2002, s. 185–186.  
70 Leth, 2005, s. 14.  
71 Leth, 2005, s. 16–18.  
72 Leth, 2005, s. 19–22.  
73 Leth, 2005, s. 23–25. 
74 Leth, 2005, s. 26.  
75 Pollack, Ester. Pressen och Förintelsen: Protester, likgiltighet och anpassning. Tvärsnitt. Vol. 2007 no. 3 (2007), 
s. 10–11. 
76 Pollack, 2007, s. 11–12. 
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Presspolitiken och judeförföljelsen 

Något bör också skrivas om de händelser som undersökningen utgår från och om den svenska 

presspolitiken under den period som undersökts. Den svenska presspolitiken under 1930-talet 

var liberal och tidningarna hade långtgående frihet i vad de fick publicera, trots att tyskarna vid 

några tillfällen framförde klagomål när kritik riktades mot naziregimen.77 Det var när finska 

vinterkriget inleddes 1939 som presspolitiken kom att bli mer restriktiv. Det var främst den 

kommunistiska pressen som drabbades under krigsåren, men regeringen ingrep även mot en rad 

nazistiska och antinazistiska tidningar.78 Skagshöj menar emellertid att de första inskränkning-

arna i pressen gjordes redan hösten 1938 och detta var en följd av att man från politiskt håll 

ville undvika hot från Nazityskland. Perioden innan dess, det vill säga 1933 till hösten 1938, 

beskrivs även av Skagshöj som en period där pressen hade en oberoende ställning både av-

seende vad som skrevs i nyhetsrapporteringen och i de mer åsiktsbildande inslagen.79 Vad som 

skrevs i de mer perifera tidningarna ute i de svenska landsorterna verkade inte heller bekomma 

naziregimen i någon större utsträckning under 1930-talet.80  

 

De första händelserna som den här studien tagit avstamp i är riksdagsvalet i mars 1933 och den 

av nazisterna initierade bojkotten mot judar som iscensattes den 1 april 1933. I valet som hölls 

den 5 mars erhöll nazisterna stöd från 43,7 procent av de röstberättigade.81 Nazisterna miss-

lyckades med att få egen majoritet men kunde ändå bilda en koalitionsregering.82 Hitler lycka-

des under efterspelet kring valet fatta ett beslut om att förbjuda det kommunistiska partiet och 

driva igenom ett riksdagsbeslut den 23 mars som gav honom själv diktatorisk makt.83 De kom-

mande veckorna iscensatte nazisterna en nazifieringsprocess av samhället och judeförföljelsen 

inleddes på allvar.84 Bojkotten motiverades av nazisterna som ett svar på den utländska pressens 

högljudda protester mot det nazistiska våldet i Tyskland och syftade till en bojkott av judiska 

företag. Den av nazisterna iscensatta bojkotten kom inte som en blixt från klar himmel utan 

hade föregåtts av en tids planering. Att den skulle bli en realitet hade dessutom kunnat förutses 

genom nazisternas retorik och handlingar mot judarna.85 Utan att bli anakronistisk går det hävda 

att bojkotten blev viktig ur den synpunkten att den blev en föraning om vad som var att vänta 

från Hitler de kommande åren.86  

 

Jönköpings-Postens rapportering kring Nürnberglagarna som antogs den 15 september 1935 är 

också ett av de nedslag som gjorts i uppsatsen. Lagarna stipulerade en åtskillnad mellan ariska 

                                                                 
77 Johansson, Alf W. Den nazistiska utmaningen: aspekter på andra världskriget. 6. uppl. Stockholm: Prisma, 
2006, s. 239.  
78 Johansson, 2006, s. 241. 
79 Skagshöj, 2015, s. 163. 
80 Skagshöj, 2015, s. 164.  
81 Svanberg och Tydén, 1997, s. 413.  
82 Friedländer, Saul. Tredje riket och judarna, del 1: Förföljelsens år, 1933–1939. Stockholm: Natur och kultur, 
1999, s. 30. 
83 Mckay, John P., Hill, Bennet D., Buckler, John., Ebrey, Patricia Buckley., Beck, Roger B., Crowston, Clare Haru., 
Wiesner-Hanks, Merry E. och Dávila, Jerry (red.). A History of World Societies. 10. uppl. Boston/New York: 
Bedford/St. Martin’s, 2015, s. 935.  
84 Åmark, 2011, s. 44, 49.  
85 Friedländer, 1999, s. 28, 32.  
86 Friedländer, 1999, s. 36. 



 16 

och judiska medborgare där de senare underordnades de förra i juridisk bemärkelse. Därutöver 

förbjöds äktenskap mellan arier och judar.87  

 

Under 1938 inträffade tre händelser som uppsatsen utgått från. Den 24 april beslutades att alla 

judar skulle registrera sina tillhörigheter.88 Judarna blev alltså ålagda att redovisa sina egen-

domar för myndigheterna från och med den 24 april 1938.89 Det följdes av ett beslut två dagar 

senare som föreskrev att all judisk egendom i Österrike skulle tvångsinlösas.90 Den 9 juni 

drabbades synagogan i München av förstörelse, aktionen hade sanktionerats av Hitler själv. 

Fler synagogor skulle drabbas av ödeläggelse efter detta. Synagogan i Nürnberg förstördes den 

10 augusti och någon månad senare blev Goebbels ansvarig för att verkställa åtgärder, då in-

spirerad av förstörelsen av synagogan i München, som syftade till att förstöra fler synagogor. 

Förstörelsen av synagogorna, jämte en rad andra angrepp mot judarna vid samma period, kan 

ses som en upptrappning av det nazistiska våldet och en förberedelse inför pogromerna i 

november samma år. 91  Mellan den 2–3 december utfärdades en förordning om att lokala 

myndigheter skulle neka judarna tillträdde till allmänna platser och dessutom från att vistas på 

gatorna under nazistiska tillställningar. Därutöver förbjöds judar att köra bil.92 Förordningen 

om tillträdesförbud implementerades av myndigheterna i Berlin redan den 6 december.93  

 

En annan händelse som har undersökts är det längre tal som Hitler höll den 30 januari 1939 i 

vilket han bland annat talade mycket om det som med nazisternas vokabulär kallas för ”jude-

problemet”. Hitler attackerade Storbritannien och USA för att blanda sig i Tysklands interna 

angelägenheter och han vände sig särskilt mot de amerikaner som fördömt våldet mot judarna. 

Det mest anmärkningsvärda från talet var att Hitler kom att höja och skärpa tonläget mot judar-

na än mer, för första gången talades det offentligt om en förintelse:94  

 

’Idag vill jag vara profet igen: Om den internationella finansiella judenheten inom och 

utanför Europa återigen lyckas störta ned nationerna i ett världskrig, kommer följden 

inte bli att jorden bolsjeviseras och att judarna segrar, utan att den judiska rasen i Europa 

utplånas’.95  

 

Saul Friedländer kontextualiserar och problematiserar emellertid Hitlers uttalande. Det går att 

fråga sig vad Hitler avsåg med hotet om utplåning av judarna. Risken finns att detta tolkas 

anakronistiskt. Där och då är det inte säkert att uttalandet associerades med ett folkmord, vi kan 

inte heller med säkerhet fastslå att det var ett folkmord som Hitler syftade till. Friedländer menar 

bland annat att hotet skulle kunna betraktas som ett sätt att sätta press på västmakterna och 

tvinga dessa till eftergifter. Vid några olika sammanhang strax innan talet hölls hade Hitler 

                                                                 
87 Svanberg och Tydén, 1997, s. 91.  
88 Svanberg och Tydén, 1997, s. 415.  
89 Friedländer, 1999, s. 279.  
90 Svanberg och Tydén, 1997, s. 415.  
91 Friedländer, 1999, s. 292–295.  
92 Svanberg och Tydén, 1997, s. 416.  
93 Friedländer, 1999, s. 307.  
94 Friedländer, 1999, s. 332. 
95 Friedländer, 1999, s. 333.  
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pratat om att judarna skulle utvisas och avlägsnas från Tyskland. Kolonier och olika platser i 

Afrika lyftes fram som områden dit judarna kunde föras. 96  Planerna på ett folkmord, en 

Förintelse, var enligt Åmark något som växte fram med tiden. Först med invasionen av 

Sovjetunionen sommaren 1941 verkställdes den nazistiska förintelsepolitiken på allvar och 

under hösten 1941 omvandlades, för första gången, några koncentrationsläger till rena 

dödslägren.97   

Resultat 

Föreliggande avsnitt i uppsatsen följer en disposition där Jönköpings-Postens rapportering om 

de olika händelserna presenteras var för sig. Vissa av de undersökta händelserna har tillägnats 

större utrymme i texten än andra, om vi beaktar artiklarnas omfång och hur frekvent tidningens 

rapportering var kring de olika händelserna blir detta en naturlig följd. I varje delkapitel redo-

visas artiklarna genom exemplifieringar av de avkodningar som tematiseringen bygger på.  

Riksdagsvalet – 5 mars 1933 

Under den undersökta perioden rapporterade tidningen en hel del om valet och dess utgång. Av 

de artiklar som skrevs var det emellertid endast en som hade ett innehåll koncentrerat till jude-

förföljelsen. Denna artikel, att betrakta som en ledar- eller debattartikel, är skriven av en av 

Jönköpings-Postens medarbetare och utgör den enda undersökta artikeln från perioden. 

 

I artikeln återges ett referat av ett nazistiskt valmöte där, bland annat, Hitler hållit ett anförande. 

Skribenten avsätter mycket av textutrymmet åt att beskriva en scen som utspelade sig efter att 

Hitler avslutat sitt tal. Artikelförfattaren var själv på plats under valmötet och bevittnade den 

scen han redogör för. En judisk man hade påträffats i massan bland de entusiastiska nazist-

sympatisörerna och när SA-männen fick syn på mannen blev han, inför allmän beskådan, offer 

för en brutal misshandel. Artikelförfattaren är konsekvent fördömande mot nazisternas brutali-

sering av styret över det tyska samhället, vilket rubriken ”Hatets triumf” tydligt indikerar.98 Det 

råder inga tveksamheter om att innehållet i artikeln lätteligen kan sammankopplas med de te-

man som avser en rapportering som är protesterande till sin karaktär. Här görs det dock en 

skillnad på protester av mer indirekt karaktär och de som mer direkt riktar sig mot nazisterna. 

Initialt är artikelförfattarens protester något mer implicita eller subtila, vilket kan illustreras av 

hur han först beskriver händelsen där en judisk man utsätts för misshandel: ”Plötsligt hör man 

en av dem ropa: ’En jude!’ De andra stämma in: ’En jude!’ Det är signalen till den fruktansvärda 

scen som nu följer”.99 Han fortsätter att beskriva misshandeln på ett detaljerat sätt där han ge-

staltar en smal och försvarslös man som tvingas utstå knytnäverslag och sparkar från välvuxna 

SA-män mot sin kropp. När misshandeln är över får läsaren en bild av de skador som den ju-

diske mannen fått innan artikelförfattaren skriver: ”S. A-männen triumfera, segerstolta bära de 

bort sitt halvt ihjälslagna offer någonstans”.100 Detta är alltså exemplen på protester av mer 
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indirekt slag. Avsändaren gör inga direkta angrepp mot Hitlerregimen och den nazistiska för-

följelsen men det är likväl protester, om än implicit, som framförs. Efter att artikelförfattaren 

redogjort för misshandeln förfäktas mer explicita protester, det vill säga innehåll som kodats 

och förts till temat direkt protest. Han skriver bland annat följande:  

 

Hatet har triumferat. En natt igenom har jag i drömmen åter upplevt det otäcka skåde-

spelet. Och jag måste fråga mig: gripas inte de sansade tyskar som ännu finnas i detta 

plågade, olyckliga land av en pinande smärta över allt det vansinniga hat som lik som 

en syndaflod sköljer över det!101 

 

Vidare försvarar skribenten Hitlers kamp mot kommunismen i landet men i samma stund går 

han till angrepp mot att dessa metoder även brukas mot judarna, varpå han skriver: ”Men det 

fruktansvärda är inte detta. Det fruktansvärda är den besinningslösa grymhet som frodas vid 

sidan av denna kamp”.102 Med än mer precision fördöms den judeförföljelse som nazisterna är 

ansvarig för:  

 

Man behöver inte bryta mot statens lagar, man behöver inte ens deklarera en samhälls-

åskådning, som är fientlig mot den härskande regimen, för att bli straffad. Det är nog 

att man utan egen förskyllan eller värdighet råkar vara född med ett visst slags blod i 

ådrorna för att man skall bli misshandlad eller mördad.103 

 

Det finns gott om ytterligare exemplen från artikeln där liknande fördömanden och avstånds-

taganden görs. En del av texten i artikeln har givits en kod vilken sedan har fallit under temat 

likgiltig rapportering om judeförföljelsen. Här tonar artikelförfattaren ner protesterna något och 

förklarar att han inte avser att polemisera med nazisterna i Tyskland: ”Vill Tyskland bli räddat 

av honom (Hitler), så är det i sin fulla rätt. Det skall icke kunna sägas, att jag här velat söka sak 

med nationalsocialisterna”.104 För att vara rättvis mot skribenten bör detta tolkas kontextuellt, 

han uttrycker, i samband med detta utdrag, också följande: ”Men det kan icke förbjudas, att den 

som bevittnar slika utslag av råhet, av feghet och grymhet måste fråga sig om någon god säd 

kan skördas på de fält, som vattnats med hat”.105 Här är det återigen en explicit protest som 

framförs. Det går också fråga sig om följande utdrag är ett uttryck för en indirekt anpassning: 

”Man kan naturligtvis säga, att juden ingenting hade i Sportpalatset att göra. Det är alldeles 

riktigt. Han hade ingenting där att göra. Beger man sig värnlösa in i en lejonkula, så får man 

finna sig i att bli uppslukad”.106 Men kort därefter utvecklar han resonemanget genom att ställa 

sig den retoriska frågan: ”Men – skall då ett nationalsocialistiskt valmöte vara en lejonkula!”.107 

 

Sammanfattning 
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Artikelförfattaren är tydligt avståndstagande mot nazisternas övergrepp mot judarna och så-

ledes har det kodade innehållet huvudsakligen hamnat i temana direkt respektive indirekt pro-

test, med viss övervikt av protester av mer direkt slag. Vid ett tillfälle har innehållet i artikeln 

tolkats som likgiltig rapportering om judeförföljelsen, detta utgör något av en anomali i 

sammanhanget då innehållet i övrigt är fördömande.  

Bojkotten mot judiska företag – 1–3 april 1933  

Tidningen har undersökts under de dagar som bojkotten pågick och fyra tidningsdagar framåt. 

Under tidsperioden publicerade Jönköpings-Posten en ledarartikel, tio nyhetsnotiser och ett re-

portage där förföljelsen av judarna omnämns.  

 

En huvudrubrik över en rad olika nyhetsnotiser från 1 april lyder: ”Dödsstraff återinföres i 

Tyskland: Judebojkottens förrädare stämplas i ansiktet”.108 I en av notiserna återger tidningen 

hur Goebbels motiverar bojkotten mot judarna. Nyhetsartikeln förmedlar genomgående ett 

tyskt perspektiv på händelsen eftersom den enbart redogör för hur nazisterna ser på situationen. 

Läsaren får en förklaring till nazisternas bevekelsegrunder genom Goebbels ord där han påstår 

att bojkotten har iscensatts mot bakgrund av utlandets hets mot Tyskland. Goebbels klandrar 

judarna för att de inte gjort något åt denna hets trots att de haft möjlighet att påverka denna. Det 

går att läsa följande om den varning Goebbels yttrar, vilken han menar kommer realiseras om 

inte den påstådda hetsen från utlandet upphör: ”[…] skall bojkotten på onsdagen återupptagas 

i sådan omfattning att man aldrig skådat maken samt fortsättas till dess hetsens upphovsmän 

kommit på bättre tankar”.109 Vidare skrivs det i tidningen: ”Riksregeringen väntar sig, att lör-

dagens bojkott genomföres utan varje lagbrott. Ingen människa får hotas med våld”.110 Dessa 

citat illustrerar hur det tyska perspektivet på situationen manifesteras genom rapporteringen. 

Detta är ett exempel på temat likgiltig rapportering om judeförföljelsen.  

 

En underrubrik till rubriken ovan markerar övergången till ytterligare en nyhetsnotis i tidning-

en. Även denna präglas av ett tyskt perspektiv på händelseutvecklingen och därmed av en lik-

giltig rapportering. I notisen åberopas bland annat de nazister som ansvarar för bojkotten där 

de förklarar hur denna konkret ska genomföras. Det går till exempel läsa vad de ansvariga 

nazisterna ämnar göra: ”[…] uppsöka affärsinnehavarna och utkräva två månaders förskott på 

lönerna för alla icke-judiska arbetare och anställda”.111 Vidare ska de: ”[…] ansvara för att inga 

avskedanden företagas bland den kristna personalen. Personal av judisk ras skall avskedas utan 

uppsägning”.112 De förklarar också att om direktiven inte efterlevs av judarna kommer de 

drabbas av konsekvenser, och de som fortsätter att handla av judar kommer märkas som för-

rädare i ansiktet.113  
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Ytterligare en nyhetsnotis, under samma huvudrubrik som ovan, tar upp förföljelsen av judar.  

I nyhetsnotisen rapporteras det om hur judarna i delstaten Preussen tvingats lämna sina tjänster 

inom domstolsväsendet. Även denna utmärker sig för sin likgiltiga rapportering och för att den 

redovisar ett tyskt perspektiv på situationen.114 Bland annat citeras en lokalt ledande nazist i 

Preussen: ”Jag anhåller därför om att alla judiska domstolar omedelbart skola uppmanas att 

nedlägga sina ämbeten. Skulle de vägra detta, böra de förbjudas tillträde till domstols-

byggnaderna”.115 Sedan följer en uppräkning av de befattningar, som besitts av judar, som kom-

mer drabbas av uppsägningarna. Beslutet igångsatte också en demonstration bland folket, 

demonstranterna krävde att judarna inom domstolsväsendet skulle lämna sina poster omedel-

bart. Avslutningsvis skrivs det även att kommunisterna i Tyskland har utnyttjat den nazistiska 

bojkotten för sina egna intressen genom att de passat på att plundra judiska butiker.116  

 

I inledningen av ledarartikeln ”Judebojkotten i Tyskland” refereras det till ett citat av Göring i 

vilket han försvarar bojkotten.117 Artikelförfattaren kommenterar detta genom att skriva:  

 

Dessa ministriella ord blotta den nationalsocialistiska rörelsens och den nuvarande re-

geringens hela inställning till frågan om statens upprätthållande av en rättsordning, som 

är grundad på respekt för mänskliga rättigheter, oavsett den enskilda människans – icke 

av henne själv bestämda – rasiala ställning.118 

 

Detta citat har kodats som en implicit protest mot nazisternas förföljelser av judarna och har 

sedan inlemmats i temat indirekt protest. I artikeln framför ledarskribenten/skribenterna kritik 

som är dold mellan raderna såväl som kritik som framkommer mer uttryckligen i texten. Ex-

empel på uttryckliga protester, vilka har samlats i temat om direkt protest, hittar vi bland annat 

när behandlingen av judarna beskrivs som en: ”[…] målmedveten agitation i Tyskland mot ’das 

Judenthum’ […]”.119 Vidare adresseras naziregimen som de skyldiga och det heter att denna 

arbetar för att: ”[…] begränsa eller helt beröva de i Das grosse Vaterland boende människorna 

av judisk härkomst deras medborgerliga rättigheter”.120 Här vänder sig avsändaren direkt mot 

naziregimen där denna tillskrivs skulden för judarnas situation i Tyskland.  

 

Vid ett par tillfällen framträder dock några motsägelser i artikeln vilka har kodats och sedan 

kategoriserats under temat indirekt anpassning. Med anpassning åsyftas en rapportering som 

ger legitimitet åt nazisternas förföljelser av judarna, detta oaktat om det rör sig om implicit eller 

explicit anpassning. I den här artikeln görs det dock inga explicita anpassningar i bemärkelsen 

att det inte framförs något direkt stöd för den nazistiska förföljelsepolitiken Däremot hittar vi 

ett exempel på en indirekt anpassning när ledarskribenten/skribenterna relativiserar det nazist-

iska våldet genom att hävda att även ledande socialdemokrater och judar har gjort sig skyldig 
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till detta, vederbörande påstår inte heller att våldet är ideologiskt betingat utan att det snarare 

bör förstås mot bakgrund av det preussiska arvet: ”[…] för främjande av vad de anse vara sta-

tens bästa tillämpa den våldets maktprincip, som – därom torde alla objektiva bedömare vara 

tämligen ense – sedan gammalt har djupa rötter i den ’preussiska’ mentaliteten och po-

litiken”.121 Vid ett annat tillfälle redogörs det i artikeln för påståendet om att utlandet demoni-

serar Tyskland och sprider en falsk bild av landet. Beträffande detta skrivs det: ”Även om så 

vore förhållandet, vilket måhända icke kan betvivlas med hänsyn till den upphetsade situationen 

som föreligger […]”.122 Även detta utdrag är ett exempel på temat indirekt anpassning. I ledar-

artikeln finns också inslag som kodats och tematiserats som likgiltig rapportering, bland annat 

en förutsägelse som görs i slutet av artikeln: ”Vad som nu sker i Tyskland kan få vittgående 

konsekvenser. Bland annat torde det kanske komma att aktualisera den sionistiska rörelsen – 

frågan om ett judiskt ’fädernesland’ ”.123 Här förfäktas alltså inga åsikter eller värderingar. 

Sammantaget uppvisar ledarartikeln en komplexitet avseende kodning och tematisering. Den 

bör i synnerhet betraktas som avståndstaganden men här återfinns även passager, vilket blottats 

ovan, som kodats och kopplats till temana indirekt anpassning och likgiltig rapportering om 

judeförföljelsen. 

 

Den 3 april publicerades en rad olika nyhetsnotiser i tidningen som behandlar judeförföljelsen 

på ett eller annat sätt. I en nyhetsnotis från TT som föregås av rubriken ”Ingen större jude-

invasion till Sverige” kan följande läsas: ”Någon större judeinvasion till Stockholm över 

Malmö har, enligt meddelande till Sv.D., ännu icke förekommit”.124 Citatet har kodats som 

antisemitiskt språkbruk och kan därmed relaterats till temat indirekt anpassning. Huruvida det 

antisemitiska språkbruket är ett uttryck för indirekt eller direkt anpassning kan problematiseras. 

Men eftersom upphovsmannen är någon annan än Jönköpings-Posten, i det här fallet TT, blir 

en koppling till temat om indirekt anpassning mer relevant. Det bör dessutom poängteras att 

det inte finns några värderande inslag, utöver det antisemitiska språkbruket, i artikeln där jude-

förföljelsen försvaras eller rättfärdigas. Andra delar av innehållet i nyhetsnotisen har tolkats 

och länkats till temat förtegna om judeförföljelsen. Det kan exemplifieras med följande citat: 

”Till Trelleborg anlände på söndagsmorgonen ett 20-tal judar och på lördagen omkring 30”.125 

Här nämns ingenting om judeförföljelsen eller att detta utgör skälet till varför många judar 

tvingats fly. Det är alltså den här typen av kodning som har sorterats in under temat förtegna 

kring judeförföljelsen.  

 

I en annan nyhetsnotis från TT skrivs det om hur den amerikanska ambassadören i Tyskland 

delger sin utrikesminister information om händelseutvecklingen i landet. Här gestaltas boj-

kotten som antisemitisk och Hitlerregimen anklagas för förföljelse av judar.126 En skillnad mot 

många av de nyhetsnotiser som belysts tidigare är att det inte är ett tyskt perspektiv som pre-

senteras här, utan snarare ett amerikanskt. Tidningen offentliggör kritik mot nazisternas jude-
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förföljelse, varför det kan placeras i temat indirekt protest. För att det skulle kunna etiketteras 

som en direkt protest skulle det fordra nyheter, eller opinionsbildande inslag, producerade av 

Jönköpings-Posten själva.  

 

”Jude lynchad i fängelse av folkmassa” lyder en rubrik till ännu en nyhet.127 Rapporteringen i 

notisen präglas av likgiltighet gentemot förföljelsen av judarna, vilket kan avläsas i följande 

citat: ”Judebojkotten genomfördes på lördagen programenligt i hela Tyskland. I Kiel har ett 

svårare intermezzo inträffat, vilket krävt ett dödsoffer”.128 Vidare beskrivs detta intermezzo 

närmare. Det handlar om en händelse där en nazistisk vakt blivit beskjuten av en judisk affärs-

man och senare avlidit. Den judiske affärsmannen frihetsberövades och det går att läsa om vad 

som hände sedan: ”[…] samlades en upphetsad människomassa utanför polisfängelset, och in-

nan man hunnit fatta vad som var i görningen inträngde folkmassan i byggnaden […] samt 

dödade honom med revolverskott”.129 Det finns inga spår av fördömande, varken här eller i 

nyhetsnotisen i helhet, utan framställningen definieras bäst som likgiltig rapportering om jude-

förföljelsen.  

 

I ett reportage från tidningens korrespondent i Paris beskrivs flyktingmottagandet av judar i 

Frankrike. Artikeln innehåller en spännvidd av olika uppfattningar och påståenden, och därmed 

också av olika teman. Vid ett par tillfällen konstaterar artikelförfattaren att det finns judiska 

flyktingar i Frankrike men vederbörande skriver inget om vad det är som fört dem dit och varför 

de tvingats fly, det framkommer inget om att det är en konsekvens av judeförföljelsen utan 

författaren är förtegen kring detta. I Frankrike misstänkliggörs judarna för att ha kopplingar till 

Sovjetunionen, varför polisen utför noggranna kontroller av dem som anländer. Korresponden-

ten ger en förklaring till detta, vilken illustrerar temat indirekt anpassning: ”[…] beror därpå, 

att den judeinvasion, som ägde rum efter fascistrevolutionen i Italien, bevisligen ökade den 

bolsjevikiska agentarmén i Frankrike och intensifierade bolsjevikpropagandan […]”.130 Be-

greppet ”judeinvasion” betraktas här som antisemitiskt och i övrigt ger denna uppfattning 

legitimitet åt den nazistiska ideologin genom att författaren stämmer in i det inom nazismen 

vanligt förekommande påståendet om en sammansvärjning mellan bolsjevismen och judarna.131 

I texten förekommer även implicita, eller indirekta, protester mot behandlingen av judarna, 

korrespondenten nämner Palestina som ett land för judarna varpå han skriver: ”Skall då deras 

främlingsskap aldrig sluta? Skola de aldrig åter bli en nation, en stat, herrar på sin egen mark i 

stället för gäster hos andra nationer?”132. Korrespondenten fortsätter: ”Men skulle de då to-

lerera, att tyskar eller andra utlänningar drevo en samhällsupplösande propaganda i den judiska 

staten, eller att de dirigerade den judiska finansen och pressen? Aldrig! Endast judehataren ger 

ett jakande svar”.133 Här görs en något subtil passning till Nazityskland, om den skulle be-

                                                                 
127 Jude lynchad i fängelse av folkmassa. Jönköpings-Posten. 1933–04–03.  
128 Ibid.  
129 Ibid. 
130 Nemo. Judarna. Jönköpings-Posten. 1933–04–03 april. 
131 Se t.ex. Åmark, 2011, s. 48.   
132 Nemo. Judarna. Jönköpings-Posten. 1933–04–03 april. 
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tecknas som en direkt protest skulle det froda ett mer explicit avståndstagande mot nazisternas 

judeförföljelse.  

 

Den 4 april publicerads tre nyheter om bojkotten. Rapporteringen kan i två av dessa betraktas 

som likgiltig inför judeförföljelsen där den ena dessutom återger ett tydligt tyskt perspektiv på 

situationen.134 Ett exempel på det senare kan hittas i samband med att det skrivs om hur tyska 

medier rapporterat om den avslutade bojkotten. Bojkotten förklaras inte vara över utan är enligt 

tysk media satt i pausläge och kan därmed när som helst reaktiveras om inte den judiska hetsen 

i utlandet upphör: ” ’De judiska hetsarna i de andra staterna göra sina rasfränder en dålig tjänst, 

om de fortsätta med att smutsa ned Tysklands ära’ ”.135 Det som skrivs i tidningen beträffande 

resultatet av bojkotten utgör även detta exempel på en likgiltig rapportering: ”Efter lördagens 

judebojkott återtog Berlin på måndagen sitt normala utseende. […] Endast en del mindre ju-

diska affärer i de typiska judekvarteren ha föredragit att ännu hålla stängt”.136 Den tredje ny-

heten är från TT och i den rapporteras det att judiska föreningar och föreningar mot antisemit-

ism har samlats i Paris och enats om en resolution som syftar till en bojkott av tyska varor.137 

Denna har sorterats in i temat indirekt protest eftersom Jönköpings-Posten hänvisar till hur 

andra ser på judeförföljelsen.  

 

Nästkommande dag, 5 april, skrevs en nyhetsartikel om att bojkotten hade upphört. Här re-

fereras det till den tyska regeringens uttalande om att bojkotten är över och att den har fyllt sitt 

syfte: ”Riksregeringen har med tillfredställelse konstaterat, att lördagens bojkott icke förfelat 

sin verkan. Bortsett från mindre rester har skräckpropagandan i utlandet fullständigt upp-

hört”.138 Artikeln har således ett tydligt tyskt perspektiv på händelsen och har sorterats in under 

temat likgiltig rapportering om judeförföljelsen.  

 

Sammanfattning 

Merparten av det material som kodats under den undersökta perioden har haft ett innehåll som 

kan kopplas till det tema som går under etiketten likgiltig rapportering om judeförföljelsen. Den 

likgiltiga rapporteringen återfinns i huvudsak i tidningens nyhetsinslag från perioden. Be-

tecknande för denna kategori är en likgiltighet inför judeförföljelsen och att nyheterna berättas 

utifrån ett tyskt perspektiv, det senare kan exemplifieras genom att tidningen under perioden 

återkommande hänvisar till citat från ledande nazister och att nyheterna baseras på vad som 

skrivs i tyska medier. Även de två temana som definieras som avståndstaganden mot jude-

förföljelsen förekommer, de som benämns indirekt protest respektive direkt protest. Protesterna 

förekommer i synnerhet i det åsiktsbildande inslaget, det vill säga i ledartikeln, men här har 

även en del av innehållet tematiserats som indirekt anpassning. Även i det längre reportaget 

förfäktas en del protester. Innehållet i tidningen har vid två tillfällen kodats som antisemitiskt 

språkbruk, dessa återfinns i temat indirekt anpassning.   

                                                                 
134 Nazis går till grunden med upprensningen. Jönköpings-Posten. 1933–04–04., Hindenburg och Papen mot 
bojkotten. Jönköpings-Posten. 1933–04–04. 
135 Nazis går till grunden med upprensningen. Jönköpings-Posten. 1933–04–04.  
136 Ibid.  
137 Skarp protest från utlandsjudarna. Jönköpings-Posten, 1933–04–04.  
138 Judebojkotten nu överflödig, god verkan. Jönköpings-Posten. 1933–04–05.  
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Nürnberglagarna – 15 september 1935 

Under den tidsperiod som här undersökts publicerade Jönköpings-Posten en nyhetsnotis och 

två ledarartiklar där händelsen togs upp, om än på varierande sätt.  

 

En kort nyhetsnotis från TT den 16 september har rubriksatts med ”Nya judelagar gäller blott 

heljudar”.139 I notisen kan det läsas om vilka som drabbats av de nya lagarna: ”[…] gäller den 

av riksdagen antagna lagen i judefrågan endast heljudar”.140 Här integreras begrepp som ”jude-

frågan” och ”heljudar” i nyheten och sålunda har detta kodats som antisemitiskt språkbruk och 

sedan placerats i temat indirekt anpassning. I huvudsak har innehållet i nyheten kodats som 

likgiltig rapportering då det förmedlas information om judeförföljelsen men på ett likgiltigt sätt.  

 

I en ledarartikel diskuteras den riksdag som hållits i Nürnberg i vilken lagarna fattats. Återigen 

synliggör kodningen av innehållet svårigheten i att entydigt beteckna en artikel som exempelvis 

konsekvent avståndstagande, även om föreliggande artikel i huvudsak bör betraktas som en 

protest mot Nazityskland. Det finns i artikeln många exempel på fördömanden mot jude-

förföljelsen, däribland sådana av mer explicit karaktär. Detta kan exemplifieras med ledar-

skribenten/skribenternas travestering av Hitlers uttalande om situationen för tyskarna i Litauen: 

” ’Deras enda brott är, att de äro judar’, skulle man med samma berättigande kunna säga om 

massor av de tyska judar som Hitler ’behandlat värre än förbrytare i normala stater’ ”.141 Ytter-

ligare två citat kan illustrera temat direkt protest: ”Den som gjort sig skyldig till sådan för-

följelser som vad Hitler gjort har sannerligen icke någon rätt att spela rollen av moralens väktare 

i andra fall”; och ”Blott den som sagt ifrån, att nazismens judepolitik är en skamfläck har rättig-

het att säga någonting liknande, om också icke fullt så hårt, om Litauens Memelpolitik”.142 Här 

görs alltså tydliga avståndstagande mot nazisternas förföljelser av judar och förövarna, Hitler 

och nazismen, adresseras varför dessa citat kodats och hamnat under temat direkt protest. Det 

förekommer även mer indirekt kritik, som i detta fall: ”Man har att vänta sig en rad andra jude-

lagar i tredje riket, syftande till att än mera isolera det judiska befolkningselementet från det 

’ariska’ ”.143 Vidare förklaras inte innebörden av lagarna särskilt ingående i artikeln, det som 

skrivs om dessa har sorterats in i temana förtegna om judeförföljelsen och likgiltig rapportering. 

Ett exempel på det förra är följande: ”De lagar, som denna illustra riksdag hastigt och lustigt 

stiftade på ett par söndagskvällstimmar, hade naturligtvis lika bra kunnat utfärdas i form av 

regeringsdekret”.144 Här nämns alltså lagarna men inget om att de riktar sig mot judarna, även 

om detta görs vid senare tillfällen i artikeln. Artikelförfattaren/författarna räknar upp en rad 

beslut och lagar som riktats mot den judiska befolkningen, här görs emellertid inga 

fördömanden och i sin kontext kan detta tolkas som en likgiltig rapportering.145  

 

                                                                 
139 Nya judelagen gäller blott heljudar. Jönköpings-Posten. 1935–09–16. 
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141 ”Riksdag” i Nürnberg. Jönköpings-Posten. 1935–09–18. 
142 Ibid.  
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” ’Triumph der Armee’ ” är rubriken till en ledarartikel vars innehåll i stort fokusera på den 

tyska nationalsocialismens vurmande för militären och armén vilket manifesterades tydligt un-

der riksdagen i Nürnberg.146 I ledaren påstås det att det inte kom ut särskilt mycket konkret av 

de beslut som fattades, det heter:  

 

Det sammanfattades strängt i de tre lagar som utfärdades, men eftersom det ju formellt 

var riksdagen som skipade dem, så är det icke alldeles korrekt att säga, att det voro ett 

resultat av partiriksdagen, även om riksdag och partiriksdag skickligt blandades sam-

man.147 

 

Detta är alltså det enda som skrivs om de lagar som fattades i Nürnberg och som riktades mot 

den judiska befolkningen, men om att det just var för judarna som dessa lagar var ämnade för 

skrivs det inget om, således har utdragen kodats och sorterats in under temat förtegna om jude-

förföljelsen.  

 

Sammanfattning 

Utmärkande för innehållet i den första ledarartikeln är alltså avståndstaganden och för-

dömanden. Dessa är också konkreta, i den meningen att protesterna är explicita och direkta. I 

den mån temana om protest förekommer är det uteslutande i den första ledarartikeln. Det lilla 

som skrivs på nyhetsplats under perioden präglas av en likgiltig rapportering, här används dock 

även en terminologi som påminner om den nazistiska. Innehållet i den sista ledarartikeln kan i 

stort förankras i temat förtegna om judeförföljelsen. Det är uppenbart att, avsiktligt eller omed-

vetet, Nürnberglagarna och innebörden av dessa försummas trots att ämnet för artikeln är den 

riksdag i Nürnberg där det beslutades att lagarna skulle realiseras.  

Judarna tvingas registrera sin egendom – 24 april 1938 

Föreliggande händelse uppmärksammades i två nyhetsnotiser där en av dem publicerades i 

tidningen den 27 april. Innehållet i notisen föregicks av följande rubrik: ”Tysklands judar bli 

ålagda sträng deklarationsplikt”.148 I notisen går det läsa om att judarna framgent tvingas re-

gistrera sin egendom. Göring har kommunicerat att alla judar i hela Tyskland måste uppge för 

myndigheterna vad de äger både utanför och innanför landets gränser. Innehållet präglas av en 

likgiltighet vilket belyses genom citat som: ”De judar, som uppehålla sig i Tyskland, skola 

uppgiva, hur stor förmögenhet de disponera över i själva Tyskland”.149 Även följande utdrag 

kan stå som exempel för den likgiltiga rapporteringen: ”Denna förordning gäller samtliga judar, 

vars egendom eller förmögenhet belöper sig till ett värde av 5,000 mark”.150 Här redovisas alltså 

inga invändningar mot den nya lagen utan det är bara konstateranden och förklaringar av inne-

börden av deklarationsplikten. Detta är betecknande för den rapportering som här beskrivs som 

likgiltig.  
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I en nyhetsnotis från 28 april redovisas de protester mot den nya lagen som yttrats av två ameri-

kanska kongressledamöter. Jönköpings-Posten ger här utrymme i tidningen åt kritik mot den 

nya lagen, även om det rör sig om en redogörelse av andras protester och inte protester under-

tecknade av tidningens medarbetare är det likväl protester som rapporteras.151 Ett exempel på 

en indirekt protest är de ord om deklarationsplikten som uttrycks av en av de amerikanska leda-

möterna: ”[…] dekretet kan jämföras med de antijudiska förordningar under den spanska in-

kvisitionen”.152 Den andra kongressledamoten föreslår att kongressen borde fatta ett beslut om 

förbud för amerikaner att skicka pengar till Tyskland, han motiverar inte bara förslaget mot 

bakgrund av den nya lagen om deklarationsplikt för judarna: ” ’Även utan denna förordning 

har man gjort vad man velat med judarnas förmögenheter. De beslagtaga våra pengar för att 

därmed kunna föra ytterligare propagandafälltåg emot oss’ ”.153 Även här redovisas en protest 

som uttryckts av någon annan än tidningens egna medarbetare.  

 

Sammanfattning 

Det föreligger alltså en påtaglig skillnad mellan de två nyhetsnotiserna från perioden där den 

ena kännetecknas av en likgiltig rapportering om judeförföljelsen och där det i den andra ges 

utrymme för kritik riktad mot Nazityskland.  

Förstörelsen av synagogan i München – 9 juni 1938 

Under den undersökta perioden skrevs det inget i tidningen om händelsen, men däremot pub-

licerades en relevant debattartikel om förföljelsen mot judarna. Debattartikeln är hämtad i 

tidningsupplagan från den 9 juni 1938 och den gick under rubriken: ”Ett folk utan hemland”.154 

Artikeln är omfattande och debattören beskriver judarnas situation i världen. Debattören gör 

ingen hemlighet av vilka det är som bär ansvaret för intensifieringen av antisemitismen i värl-

den utan han vänder sig i en direkt protest mot naziregimens intentioner: ”Först med nazismen 

framträdande har denna sats i system. En fullständig utrensning av allt vad judar heter är Nazi-

tysklands mål”.155 Ytterligare en direkt protest kan utläsas av följande utdrag: ”Efter Österrikes 

anslutning till det tyska riket har judeförföljelsen satts i system även där. Den tyska fyra-

årsplanen kastar ett skarpt ljus över den politiska ledningens antisemitiska inställning”.156 I tex-

ten kan det läsas om den deklarationsplikt som judarna är tvungna att följa, debattören förklarar 

hopplösheten i detta då han menar att judarna inte har något annat val än att rätta sig efter detta: 

”Varje försök till flykt undan förödmjukelsen att lämna ifrån sig sin egendom torde blott leda 

till ytterligare förödmjukelse”.157 Artikelförfattaren uppmärksamma, i ännu en direkt protest, 

återigen det han menar är Nazitysklands mål med landets judiska befolkning:  

 

Som en rättslös minoritet i en stor diktaturstat måste dessa […] vara beredda på snart 

sagt allting. En fullständig utrensning av allt vad judar heter i hela Stortyskland är målet. 
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Och i strävan att förverkliga detta inte går alltför mjukt och humant till väga, är ett 

många gånger omvittnat faktum.158 

 

I texten går det även finna protester av mer implicit och indirekt slag. Även om nazisterna vid 

åtskilliga tillfällen i texten tillskrivs skulden för judarnas situation finns det även protester där 

inte Nazityskland direkt, men åtminstone indirekt, skuldbeläggs. Följande citat kan ex-

emplifiera detta: ”De äro ett folk utan hemland, ett betryckt och plågat släkte, jagat som ville-

bråd av sina fiender”.159 Vidare framförs det ytterligare några protester som är att betrakta som 

indirekta, bland annat skriver debattören att arier inte längre tillåts hyra ut bostäder till judarna 

vilket lett till konsekvensen att många judar försatts i bostadslöshet. Ett stycke i texten har 

kodats och sedan tematiserats som likgiltig rapportering om judeförföljelsen. Debattören redo-

gör i detta för de judiska flyktingströmmarna från Nazityskland varigenom det inte framgår att 

denna skulle vara förorsakad av nazisternas förföljelser, även om sådana slutsatser kan dras 

baserat på vad författaren skrivit tidigare.160 Rapporteringen är i det här exemplet fri från pro-

tester eller andra värdering, detta utdrag kan således sammankopplas med temat likgiltig 

rapportering om judeförföljelsen.  

 

Sammanfattning 

Om vi bortser från att rapporteringen vid ett tillfälle har kategoriserats som likgiltig är huvud-

innehållet till sin karaktär protesterande. Dessutom är det vid många tillfällen direkta protester 

som yttras där nazisterna i Tyskland görs ansvariga för den accelererande antisemitismen och 

judeförföljelsen i världen.   

Förbjudet för judar att beträda offentliga platser – 2–3 december 1938 

I samband med att händelsen inträffade publicerade Jönköpings-Posten en nyhetsartikel och en 

längre debattartikel.  

 

Nyhetsartikeln från perioden gick att läsa i tidningens upplaga från den 3 december, den hade 

följande titel: ”Berlins judar få bo trångt: Nya förordningar om judekvarteren”.161 Innehållet i 

artikeln underbyggdes med information från TT. Följande utdrag är hämtat från artikeln: ”Polis-

presidenten i Berlin har utfärdat en förordning angående upprättandet av för judarna förbjudna 

områden i Berlin”.162 Detta utvecklas vidare och det skrivs om när förordningen är tänkt att 

verkställas.163 Dessa utdrag och den fortsatta rapporteringen i artikeln kan karakteriseras som 

likgiltig om judeförföljelsen. Den innehåller information om förbudet och det understryks att 

det riktar sig mot judarna, men rapporteringen är värderingsfri och innehåller inga spår av kritik, 

varken sådan av mer explicit eller implicit art. Det finns ytterligare några exempel på innehåll 

i artikeln som kodats och sedan hamnat i temat likgiltig rapportering om judeförföljelsen, bland 

annat följande: ”De i förordningen nämnda gatorna, öppna platserna, anläggningarna och bygg-

                                                                 
158 Ibid. 
159 Ibid.  
160 Ibid.  
161 Berlins judar få bo trångt. Jönköpings-Posten. 1938–12–03. 
162 Ibid.  
163 Ibid.  



 28 

naderna få icke beträdas av tyska eller statslösa judar”.164 Därefter följer en uppräkning av de 

platser som omfattas av förordningen innan följande kan läsas: ”Samtidigt bebådas ytterligare 

förordningar för tillämpningen av förordningen om judarnas uppträdande i det offentliga livet. 

Troligen komma de för judar förbjudna områdena m.m. att inom kort utsträckas […]”.165 

 

Den 7 december publicerades en debattartikel i tidningen med rubriken: ”Judarnas nöd, vårt 

ansvar”.166 Precis som artikeltiteln antyder vädjar och uppmanar debattören läsarna att ta ansvar 

för judarnas situation och hjälpa detta folk. Artikelförfattaren visar empati för judarna och han 

är tydligt avståndstagande mot den pågående förföljelsen av det judiska folket. Han beskriver 

bland annat att förföljelsen mot judarna har djupa historiska rötter varpå han skriver: ”[…] men 

nu genomlider det en nöd utan like både till omfattning och innebörd. Hela folket är gripet av 

ångest, skräckslaget och skönjer knappt någon räddning undan hat och våld, som ej känner 

några gränser”.167 Det är dock anmärkningsvärt att debattören aldrig uttryckligen skuldbelägger 

nazisterna, även om det många gånger framgår underförstått att det är judarnas situation i 

Nazityskland som han syftar på. Av den anledningen har merparten av det som kodats i artikeln 

samlats i temat indirekt protest. Det är obestridligt att det är protester mot judeförföljelsen som 

uttrycks av debattören, men aldrig adresseras förövarna och aldrig vänder han sig direkt mot 

nazismen. Några referenser till artikeln kan belysa detta: ”Om vi lägga samman allt vad pressen 

kunnat meddela om den förföljelse, som nu pågår mot judarna, så ger detta blott en aning om 

vad som verkligen sker”.168 Han fortsätter att beskriva judarnas prekära situation utan att speci-

ficera var detta sker: ”Denna befolkning har successivt fråntagits varje existensmöjlighet. 

Affärslivet har brutits sönder, de anställda ha avskedats utan pension och hemmen har ödelagts. 

Allt människovärde har berövats dem”.169 Han förklarar hur brinnande synagogor blivit en 

demonstration över förföljelsen och han menar att gatans hundar har en drägligare tillvaro än 

judarna. Vidare exemplifierar han med en rad diskriminerade beslut som fattats mot judarna, 

där han bland annat lyfter fram förordningen om att förbjuda judarna tillträdde till vissa offent-

liga platser och att förbudet för ”icke-arier” att arbeta som advokater. Men återigen får läsaren 

ingen information om var detta sker, även om det möjligen kan antas framgår underförstått 

genom formuleringar som denna: ”Ty det som äger rum under husundersökningar, i källare, 

fängelser och koncentrationsläger har ingen tidningsman tillfälle att bevittna”.170 

 

Sammanfattning 

I nyhetsartikeln redogörs det för innebörden av det nya förbudet, när innehållet i denna har 

reducerats i koder visar dessa att rapporteringen i huvudsak kan betraktas som likgiltig om 

judeförföljelsen. Det må vara uppenbart, kanske även för dåtidens läsare, att det är Nazityskland 

som åsyftas när författaren till debattartikeln konkret beskriver förföljelsen mot judarna och hur 

denna yttrar sig. Men det är likväl anmärkningsvärt att Nazityskland eller nazismen inte vid ett 
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enda tillfälle omnämns i anslutning till redogörelserna av judeförföljelsen. Debattören visar stor 

empati för judarna och fördömer i skarpa ordalag antisemitismen i världen och av den 

anledningen har det mesta av innehållet inordnats i temat indirekt protest.  

Hitler håller tal där han hotar att förinta judar – 30 januari 1939 

Fyra nyhetsnotiser och en längre sammanfattning om talet publicerades under den undersökta 

perioden. Därutöver skrevs det om judarnas situation i ytterligare en notis, denna har dock inget 

med själva talet att göra. Det är anmärkningsvärt att det knappt skrevs något om Hitlers hot mot 

judarna i de fyra nyhetsnotiserna om händelsen.  

 

I fyra olika nyhetsnotiser återger tidningen reaktioner på talet från några av Europas huvud-

städer, uppgifterna är i synnerhet hämtade från medierna i de olika länderna. I huvudsak upp-

märksammas andra aspekter av talet än Hitlers uttalande om judarna. I en av notiserna går det 

läsa vad den brittiska tidningen Daily Telegraph skrivit: ” ’talet var jämförelsevis milt och icke 

utan en lugnande ton, men svårigheten med Hitler är att veta precis i vilken grad man bör in-

lägga betydelse i hans ord’ ”.171 Här uttrycks en kommentar till talet men den innehåller ingen 

information om Hitlers angrepp mot judarna, varför detta utgör ett exempel på en kod som har 

sorterats in under temat förtegna om judeförföljelsen. I notisen hänvisas det till ytterligare en 

brittisk tidning som analyserat talet, inte heller här berörs de delar av talet som handlade om 

judarna: ” ’det är fara för att tal som äro skenbart måttfulla i tonen kunna inge de demokratiska 

statsmännen en falsk säkerhetskänsla men i varje fall är det internationella läget icke mera kri-

tiskt efter talet än det var före […]’ ”.172  

 

Det föreligger en likhet mellan den redogörelse Jönköpings-Posten gör av brittiska reaktioner 

respektive franska reaktioner. Även de franska medierna, enligt den bild som Jönköpings-Pos-

ten förmedlar, fokuserar på andra delar av talet än Hitlers hot mot judarna. Bland annat verkar 

Hitlers solidaritetsförklaring till Italien stått i centrum för de franska mediernas rapportering.173 

Sålunda går det även i denna notis hitta koder som tematiserats som förtegna om jude-

förföljelsen.  

 

Det skrivs följande om de italienska mediernas reaktioner på talet: ”Särskilt kraftigt under-

stryker man uttalandena om att de tyska kolonierna bortrövats och att det blivit ofrånkomligt 

att återlämna dem”.174 Liksom rapporteringen kring vad som skrevs i franska och brittiska 

medier om talet tycks även de italienska, av Jönköpings-Postens rapportering att döma, betona 

de delar av talet som inte handlar om judarna. Även i den nyhetsnotis som tar upp de italienska 

reaktionerna återfinns koder som kategoriserats som förtegna om judeförföljelsen. Utöver 

citatet ovan utvecklas det ytterligare vad de italienska medierna skrivit om kolonialfrågan och 

de vänskapliga förbindelserna mellan Tyskland och Italien, men alltjämt är det tyst om det 

skarpa uttalande som Hitler riktade mot judarna.175 
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I tidningen kan följande läsas om de tyska reaktionerna på talet: ”I politiska kretsar anser man 

Hitlers tal mera som en utläggning av den bestående nationalsocialistiska doktrinen än som en 

programförklaring de närmaste åren”.176 Återigen skrivs det inget om judarna och återigen ser 

vi ett exempel på temat förtegen om judeförföljelsen. Det fortsätter på det inslagna temat när 

de delar av talet som handlar om upprustning och solidariteten med Italien beaktas. Däremot 

skrivs det: ”Pressen fäster vikt vid Hitlers förklaring, att han tror på en långvarig fred och fram-

häver följande fyra punkter: den tysk-italienska solidariteten, judefrågan, kolonialfråga och den 

religiösa frågan”.177 Här skrivs det för första gången om att Hitler i sitt tal lyfte fram den så 

kallade ”judefrågan”, men det skrivs inte mer än så och eftersom Jönköpings-Posten anlägger 

ett tyskt perspektiv på detta går det argumentera för att det är en likgiltig rapportering om jude-

förföljelsen. Men på grund av den ringa rapporteringen kring Hitlers angrepp mot judarna och 

att ”judefrågan” säger föga om judeförföljelsen har även detta kodats och sedan tematiserats 

som förtegna om judeförföljelsen.  

 

Tidningen publicerade en längre artikel där talet sammanfattades, den gick under rubrikerna: 

”Tyskland behöver kolonierna för att klara sin ekonomi: Hitlertal om skapandet av Stor-Tysk-

land. – Solidariteten mot Italien understrykes”.178 Vid några tillfällen i artikeln skrivs det om 

judarna, men huvudsakligen är det andra delar av talet som berörs. Hitlers angrepp mot den 

utländska pressen, vilken han påstod kontrollerades av judarna, citeras: ”Vi tro, att om det vore 

möjligt att hejda den judiska propagandan i den internationella pressen, skulle samförstånd mel-

lan folken snabbt kunna komma till stånd”.179 Här skrivs det alltså något om judarna men det 

följer inga kommentarer eller avståndstaganden av artikelförfattaren, utan det är bara ett orda-

grant citat av Hitler som återges. Ett Hitlerperspektiv får härmed också vara synonymt med ett 

tyskt perspektiv på judeförföljelsen och därmed har citatet hamnat i temat likgiltig rapportering 

om judeförföljelsen. Detta tema förekommer ytterligare några gånger i texten, bland annat då 

det refereras till följande citat av Hitler:  

 

Vi äro beslutna att göra slut på innästlandet av ett främmande folk, som förestått att 

rycka till sig ledande poster. Jag tror, att ju förr detta problem löses, desto bättre är det. 

Ty Europa kan icke bli lugnt, förrän judefrågan skaffats ur världen.180  

 

Artikelförfattaren har också noterat att Hitler i talet lovat att skärpa den tyska propagandan och 

pressen mot utlandet då dessa påstås hetsa mot Tyskland. De meningar som har formulerats om 

detta är något svårtolkade, eventuellt har en del av texten fallit bort. Dessa har dock relevans 

eftersom de tydligt synliggör Hitlers föreställningar om judarna, här följer ett exempel på vad 

som skrivs: ”Då det tyska folket icke hyser något hat mot England, Amerika eller Frankrike 

utan endast önskar ro och fred för sig självt mer dessa folk alltjämt av sin judiska eller icke 
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179 Ibid.  
180 Ibid.  



 31 

judiska hetsare drivas i harnesk mot Tyskland […]”.181 Det framkommer emellertid inte att 

Hitler i talet hotat att helt förinta det judiska folket. Mycket av det resterande innehållet i ar-

tikeln har kodats och sedan kategoriserats som förtegna om judeförföljelsen. Bland annat hän-

visar artikelförfattaren till vad Hitler sa beträffande situationen i Österrike och Tjeckoslovakien. 

Hitler försvarade Tysklands agerande i dessa länder. Vidare går det utläsa av artikeln att Hitler 

talade om den tyska ekonomin och om de goda vänskapliga förbindelserna med Italien.182  

 

Några dagar senare publicerade Jönköpings-Posten en nyhetsnotis om att judiska barn utvandrat 

från Tyskland. Här anges inga bakomliggande orsaker, utan det är bara hårda fakta som present-

eras och inga fördömande eller dylikt. Nyhetsnotisens innehåll präglas således av en likgiltig 

rapportering om judeförföljelsen, följande utdrag kan illustrera denna likgiltighet: ”Ett hundra-

femtio judiska barn avreste till England i går från Berlin och 100 barn skola resa på måndag. 

Antalet barn, som sedan i november i fjol skickats från Tyskland, uppgår nu till 1,800”.183 Den 

likgiltiga rapporteringen återkommer då det i nyhetsnotisen redogörs för hur dessa barn har 

fördelats mellan olika länder. Vidare skrivs det även att fler barn, omkring 15 000, väntas ut-

vandra, under förutsättningen att de kan hitta ett land som kan motta dem.184  

 

Sammanfattning 

Om vi med händelsen åsyftar den del av Hitlers anförande där han talar om att ett europeiskt 

krig kommer leda till judarnas utplånande kan vi också konstatera att det inte skrivs något om 

händelsen. En stor del av innehållet präglas således av en rapportering som kodats och tema-

tiserats som förtegna om judeförföljelsen. Detta gäller särskilt innehållet i de nyhetsnotiser där 

det rapporteras om utländska reaktioner på talet. I det längre referatet av talet gavs det mest 

utrymme åt de delar av talet som inte handlade om judarna, därmed inte sagt att Hitlers angrepp 

mot judarna försummas helt och hållet. När judarna omnämns i artikeln är det oftast integrerat 

i återgivna citat från Hitler, dessa har således etiketterats med koden tyskt perspektiv på jude-

förföljelsen. Detta innebär också att dessa koder har hamnat i temat likgiltig rapportering om 

judeförföljelsen. Innehållet i den sista nyhetsnotisen, om de judiska barnen som utvandrat, 

präglas också av en likgiltig rapportering.  

Sammanfattning och övriga upptäckter i källmaterialet 

Nedan följer en matris över de teman som förekommer i de studerade artiklarna. För att synlig-

göra vilka teman som är mest frekventa i tidningens rapportering kvantifieras antalet koder som 

ingår i varje tema, varigenom läsaren får en indikation över hur och vad Jönköpings-Postens 

rapporterade om judeförföljelsen.  

 

Tema Antal koder 

Direkt protest 18 

Indirekt protest 32 
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Likgiltig rapportering om judeförföljelsen 45 

Förtegna om judeförföljelsen 18 

Indirekt anpassning 5 

 

Det kan vara värt att tillägga, vilket framgår av den del av uppsatsen som handlar om urval och 

avgränsningar, att utöver de händelser som presenterats ovan har tidningens rapportering kring 

ytterligare några händelser undersökts. Dessa har utelämnats av de enkla skälen att det antingen 

inte skrivits något, alternativt ytterst lite, om judeförföljelsen i samband med händelsen, eller 

att det inte skrivits något om händelsen överhuvudtaget. Men trots, eller snarare på grund av, 

att så är fallet går det dra vissa slutsatser av detta, varför det är relevant att klargöra vilka hän-

delser det rör sig om: den 22 mars 1933 inrättades en myndighet för rashygien och under samma 

dag fördes de första människorna till koncentrationsläger, i Dachau; judar utesluts från kul-

tursfären den 22 september 1933; fulländandet av det nazistiska maktövertagandet den 2 augusti 

1934; Hitler utnämner sig själv till Führer den 19 augusti 1934; judar förbjuds att ägna sig åt 

medicinska studier från den 5 maj 1934; judar förbjuds att läsa på apotekarprogram den 8 de-

cember 1934; formell definition över vem som är jude lanseras i Nazityskland den 14 november 

1935; judar kastas ut från den statliga förvaltningen den 31 december 1935; judar förbjuds att 

bedriva apoteksverksamhet från och med den 26 mars 1936; judar får inte längre arbeta som 

veterinärer den 3 april 1936; Hitlers verbala angrepp mot judarna i två anföranden den 9 och 14 

september 1936; judar får inte längre undervisa arier privat från och med den 15 oktober 1936; 

från och med 13 februari 1937 är det förbjudet för judar att arbeta som notarier; judar förvägras 

möjligheten att doktorera den 15 april 1937; Hitler och Goebbels anföranden under nazi-

kongressen den 11 och 13 september 1937; judar och icke-judar förbjuds att arbeta gemensamt 

från 1 januari 1939.185 Alla dessa händelser kan med relativ lätthet kopplas samman med det 

tema som benämns förtegna om judeförföljelsen. Vid några av de ovan nämnda händelserna 

har det emellertid skrivits någon mindre nyhetsnotis om judarnas situation i Nazityskland. 

Tidningens rapportering kring judeförföljelsen i samband med dessa händelser kan dock i sin 

helhet ses som knapphändig varför även dessa är förenliga med temat förtegna om jude-

förföljelsen. Det bör dock tilläggas att artiklarna från dessa händelser inte har kodats och är 

därmed inte heller medräknade i matrisen ovan.  

Analys och slutdiskussion 

Några olika mönster, av vilka det går att dra vissa slutsatser, har framträtt genom analysen av 

Jönköpings-Postens rapportering om judeförföljelsen under 1930-talet. Det går konstatera att 

rapporteringen kring de olika händelserna uppvisar skillnader avseende hur mycket som skrivs 

om judeförföljelsen. Om vi beaktar en rent kvantitativ aspekt av rapporteringen är det i samband 

med bojkotten mot judiska företag mellan 1 och 3 april 1933 som det skrivs mest om jude-

förföljelsen. Det är av intresse att fråga sig varför just denna händelse rönte mest uppmärksam-

het i tidningen. Här kan uppsatsens resultat kontrasteras mot de resultat som Åmark redovisar. 

Åmark skriver att månaderna mars och april 1933 utgjorde embryot till nazisternas jude-

förföljelse i Tyskland genom att en rad olika beslut och lagar aktiverades. Således bör bojkotten 

mot judarna i början av april betraktas som en del av detta. Åmark beskriver den konservativa 
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pressen som återhållsam i samband med händelseutvecklingen i Tyskland under mars och 

april. 186  Jönköpings-Posten var vid denna tidpunkt konservativ, vilket framgår av 

källpresentationen i uppsatsen. Tidningen kan dock inte anses ha varit återhållsam, åtminstone 

inte sett till hur mycket som skrevs, i sin rapportering om bojkotten mot judiska företag. 

Förvisso präglades nyhetsrapporteringen under perioden av en likgiltighet inför 

judeförföljelsen och möjligen kan ett sådant förhållningssätt i någon mening beskrivas som 

återhållsamt. Att beteckna tidningens nyhetsrapportering som likgiltig i samband med 

händelsen ligger i linje med Leths definition av en likgiltig rapportering som neutral och 

värderingsfri. Leth menar vidare att de tidningar, som av honom, kategoriserats som likgiltiga 

inte sällan anlade ett tyskt perspektiv på judeförföljelsen. I Leths undersökning handlar det 

enkom om rapporteringen kring Kristallnatten i november 1938. 187  Det tyska perspektivet 

dominerade i Jönköpings-Postens rapportering om bojkotten, dels genom att ledande nazister 

och ansvariga för bojkotten citerades och dels genom frånvaron av andra perspektiv i 

nyhetsrapporteringen, med undantag för en nyhetsnotis.188  

 

Det finns emellertid en likhet med det Åmark skriver om rapporteringen kring nazisternas makt-

tillträde och de resultat som redovisats från riksdagsvalet 1933. Åmark beskriver den konser-

vativa pressens rapportering kring maktövertagandet som: ”[…] avvaktande, ambivalenta, tve-

kande inför ett helt nytt inslag i europeisk politik. Reaktionerna kunde därför bli rätt olika även 

mellan tidningar i samma politiska läger”.189 Denna analys kan vara till hjälp när Jönköpings-

Postens rapportering kring riksdagsvalet analyseras. Rapporteringen skulle i samband med 

denna händelse kunna tolkas som tvekande och avvaktande, då endast en artikel hade ett inne-

håll kopplat till judeförföljelsen. Citatet från Åmark leder oss också in på Jönköpings-Postens 

politiska inriktning och dess betydelse för rapporteringen, vilken inte ska överdrivas. Resultaten 

från uppsatsen kan inte belägga att Jönköpings-Postens skifte från konservativ till liberal tid-

ning 1934 också utgjorde en brytpunkt för en förändrad rapportering.190 Tidningen var alltjämt 

protesterande i sin opinionsbildning och nyhetsrapporteringen dominerades fortsatt av lik-

giltighet. Det tycks också råda någon slags konsensus bland tidigare forskare om att det inte 

nödvändigtvis föreligger någon korrelation mellan tidningarnas politiska prägel och hur dessa 

förhöll sig till den nazistiska judeförföljelsen. Selander visar i sin undersökning om den svenska 

pressens rapportering om Nürnberglagarna att högerpressen, liksom liberala och social-

demokratiska tidningar var splittrade i hur de skrev om händelsen. Oberoende av tidningarnas 

politiska hemvist fanns det tidningar som var tydligt antinazistiska, tidningar som försvarade 

judeförföljelsen, tidningar som teg och tidningar som hade en mer likgiltig rapportering.191 En 

liknande slutsats drar Leth utifrån sin undersökning där bland annat liberala tidningar har sorte-

rats in under alla tre kategorier, det vill säga antingen i protest, anpassning eller likgiltighet.192 

Även om Åmark menar att det går finna generella mönster i rapporteringen utifrån tidningarnas 
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politiska profil skriver han också om den splittring som fanns, i synnerhet inom den liberala 

och socialdemokratiska pressen.193  

 

Men ännu är inte frågan utredd om varför just bojkotten mot judiska företag var den i särklass 

mest uppmärksammade händelsen i tidningen. Även om Leth har undersökt Kristallnatten, och 

inte bojkotten, kanske hans slutsats att rapporteringen om judeförföljelsen initialt var avstånds-

tagande för att med tiden normaliseras och bli mer likgiltig även appliceras i ett längre och 

bredare perspektiv.194 Att rapporteringen var mest frekvent kring bojkotten blir således rimligt 

sett ur synpunkten att detta var en av de första händelserna under judeförföljelsens och Förintel-

sens år. Förklaringsvärdet i ett sådant resonemang kan dock problematiseras eftersom nyhets-

rapporteringen redan vid bojkotten präglades av likgiltighet. Däremot var innehållet i de 

opinionsbildande artiklarna tydligt protesterande till sin karaktär, precis som Leth kommit fram 

till att många tidningar var inledningsvis. Skillnaden mot Leth är dock uppenbar, varken i 

tidningens ledarartiklar eller i de debattinlägg som de lät publicera normaliserades jude-

förföljelsen med tiden. Innehållet i de åsiktsbildande inslagen i tidningen var redan vid 

riksdagsvalet 1933 starkt fördömande och kom också att förbli detta i den fortsatta rapportering-

en om judeförföljelsen under 1930-talet. Jönköpings-Postens hållning, bortsett från nyhets-

rapporteringen, kom snarare att cementeras i samband med rapporteringen kring de andra 

händelserna under 1930-talet. För att exemplifiera publicerades det så sent som 1938 två debatt-

artiklar, den 9 juni och den 7 december, där författarna konsekvent förfäktade protester mot 

judeförföljelsen.195  

 

I Oredssons studie synliggörs en skiljelinje mellan Jönköpings-Postens olika medarbetare i 

förhållningssättet till Hitler och nazismen under förkrigstiden. Delar av Oredssons resultat ge-

nererar intrycket att tidningens medarbetare pendlade mellan ytterligheter, där det å ena sidan 

fanns en skribent som förhöll sig förhållandevis positivt till Hitler och nazismen men där det å 

andra sidan fanns medarbetare som var öppet avståndstagande. Den förra visade även viss 

förståelse för nazisternas judepolitik.196 En sådan rapportering skulle sålunda definieras som 

anpassning av Leth, per definition innebär detta en rapportering som ger legitimitet åt nazist-

ernas judeförföljelse och där förtrycket inte betraktas som något abnormt.197 Enligt Oredsson 

återkom denna konfliktlinje även i rapporteringen kring Kristallnatten i november 1938.198 

Denna skiljelinje har inte kunnat åskådliggöras eller beläggas utifrån källunderlaget i den här 

uppsatsen.  

 

Den stora skiljelinjen går istället mellan tidningens nyhetsrapportering och åsiktsyttringarna i 

debatt- och ledarartiklar. Nyhetsrapporteringen i Jönköpings-Posten kan i stora drag betecknas 

som likgiltig under hela uppsatsens undersökningsperiod. Här föreligger dock några brask-

lappar. I några nyhetsnotiser, bland annat en från 16 september 1935, används ett antisemitiskt 
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språkbruk vilket inte sällan förekom i de tidningar som Leth samlat i kategorin om an-

passning.199 Det bör också tilläggas, även om dessa är sällsynta, att det publicerades nyhets-

artiklar vars innehåll har kodats och sedan kopplats till temat indirekt protest. I sådana fall har 

det rört sig om protester som redovisats men som artikulerats av andra än tidningens egna med-

arbetare, som exempel åberopades två amerikanska politiker i samband med händelsen där 

judarna blev tvungna att registrera sin egendom. Men en relevant fråga i sammanhanget är om 

det inte är rätt och riktigt att en tidnings nyhetsrapportering är likgiltig? Ligger inte detta i linje 

med kraven på objektivitet och opartiskhet? Möjligen, det låter jag vara osagt. Men om 

opartiskhet åberopas som ett skäl till varför rapporteringen om judeförföljelsen var likgiltig är 

det anmärkningsvärt att det ofta anläggs ett tyskt perspektiv på nyheterna. Även detta kan ha 

sina tänkbara förklaringar. I termer av ekonomiska förbindelser, geografisk och kulturell närhet 

var Tyskland ett viktigt land för Sverige och då kanske det också är rimligt att det just är ett 

tyskt perspektiv som anläggs. Åmark skriver att Tyskland var en av Sveriges viktigaste handels-

partners under 1930-talet och att ett kulturellt utbyte länderna emellan hade pågått under lång 

tid. 200  En del av den nyhetsrapportering som undersökts utgörs av notiser, det vill säga 

kortfattade artiklar. Att beteckna dessa som likgiltiga kan emellertid problematiseras utifrån en 

urvalsaspekt. I en notis med ett begränsat omfång nödvändiggörs avvägningar och 

avgränsningar, därmed lämnas viss information utanför rapporteringen. Inte heller tycks 

skillnaden i rapporteringen på nyhetsplats och i de åsiktsbildande artiklarna vara en egenhet för 

Jönköpings-Posten. Även i den uttalat antinazistiska tidningen Göteborgs Handels- och 

Sjöfartstidning fanns en liknande skiljelinje.201 Det går också problematisera argumentationen 

om att nyhetsrapporteringen bör vara likgiltig genom att hänvisa till Leths undersökning. Några 

av de tidningar som Leth placerat i protestkategorin hade en nyhetsrapportering som innehöll 

skarpa fördömanden och explicita protester. Det hörde inte heller till ovanligheterna att 

protesttidningarna redovisade judiska perspektiv på förföljelsen där judar fick kommentera 

situationen.202  

 

Oredsson, vars primära studieobjekt varit tidningens opinionsartiklar, pekar på att Jönköpings-

Posten blev mer konsekvent avståndstagande mot nazisternas våldsövergrepp under 1941 och 

1942.203 Det framgår inte exakt vad Oredsson åsyftar när han skriver att tidningen blev mer 

antinazistisk, huruvida det rör sig om omfattningen av rapporteringen eller tonläget i denna 

framgår inte. Men jag vill påstå att tidningen, åtminstone på ledarplats och i de debattinlägg 

som publicerades, var antinazistisk tidigare än så. Om vi åsidosätter tidningens nyhets-

rapportering från den undersökta perioden och bara begränsar oss till de opinionsbildande 

artiklarna skulle tidningen kunna etiketteras som kategoriskt protesterande. Betecknande för 

Leths protestkategori är en tidningsrapportering vars innehåll är fördömande och avstånds-

tagande, han betonar att det kan röra sig om explicita såväl som mer implicita protester.204 I den 

här studien har det gjorts en klyvning av protestbegreppet i indirekta och direkta protester för 

                                                                 
199 Se resultatredovisningen s. 23 och Leth, 2005, s. 24.  
200 Åmark, 2011, s. 165, 644.  
201 Åmark, 2011, s. 255.  
202 Leth, 2005, s. 16–17.  
203 Oredsson, 2014, s. 73, 83.  
204 Leth, 2005, s. 15–18.   



 36 

att tydligare synliggöra skillnaden mellan protester av implicit och explicit slag. Denna di-

stinktion säger även något om gradskillnaden och styrkan i de protester som uttrycks. Direkta 

protester är protester mot judeförföljelsen där artikelförfattaren/författarna går i direkt polemik 

med naziregimen. Indirekta protester är likväl protester men dessa är mer subtila eller försiktigt 

formulerade. I många av de ledar- och debattartiklar som analyserats förekommer protester av 

båda slagen men en debattartikel från 7 december 1938 sticker ut då denna bara innehåller 

indirekta protester, det protesteras mot judeförföljelsen men aldrig i direkta angrepp mot för-

övarna.205 Fastställandet av Jönköpings-Posten som en protesttidning kan emellertid proble-

matiseras. En sådan indelning kompliceras dels av nyhetsrapporteringen från perioden, men 

också av tvetydigheterna i vissa av de undersökta ledar- och debattartiklarna. Under kodnings- 

och tematiseringsprocessen har det i några artiklar upptäckts en något ambivalent hållning. Det 

kanske tydligaste exemplet hittar vi en ledarartikel, från den 1 april 1933, som skrevs i samband 

med bojkotten. Det går inte betvivla vad andemeningen i artikeln är utan det handlar om ett 

tydligt avståndstagande. Men det finns passager som tolkats som indirekt anpassning, bland 

annat tillskrivs även judarna skulden för eskaleringen av våldet i Tyskland och den nazistiska 

ideologins betydelse för det upptrappade våldet förminskas.206 Alla ledare och debattinlägg som 

uppvisat en komplexitet avseende kodning och tematisering har dock i stort haft ett innehåll där 

judeförföljelsen fördöms. Men precis som det finns en svårighet i att dela in tidningarna efter 

politisk profil är det inte heller helt oproblematiskt att dela in en enskild tidning i en och samma 

kategori. På denna punkt avviker uppsatsen resultat från tidigare forskning där Pollack, Leth 

och Estvall tillåter en relativt fast kategoriindelning av tidningar.207 Härigenom adresseras ett 

inomvetenskapligt behov av liknande undersökningar som den som genomförts i den här 

uppsatsen, det vill säga detaljstudier av innehållet i enskilda tidningar. Det är ingen djärv giss-

ning att det måste funnits andra tidningar från perioden där innehållet i olika artiklar inte helt 

okomplicerat kan delas in i en och samma kategori.  

 

En händelse som både undersökts i uppsatsen och i tidigare forskning är införandet av 

Nürnberglagarna i september 1935. På grundval av de resultat som Selander presenterar drar 

han slutsatsen att häpnadsväckande många tidningar höll tyst om händelsen och att 

rapporteringen i några av de tidningar där det skrevs om händelsen var högst bristfällig.208 Även 

Åmark uppmärksammar detta då han skriver att många tidningar intog ett försiktigt för-

hållningssätt i sin rapportering kring händelsen och att många landsortstidningar inte rapport-

erade något överhuvudtaget. 209  Rimmar detta med Jönköpings-Postens rapportering kring 

samma händelse? Svaret kan uttryckas både jakande och nekande. Jakande i avseendet att 

rapporteringen i viss mån kan betraktas som bristfällig eftersom det råder brist på konkretion, 

inte någon av de tre artiklarna från perioden innehåller djupare redogörelse av den faktiska 

innebörden av lagarna. Dessutom har delar av innehållet i de två ledarartiklarna fallit in under 

temat förtegna om judeförföljelsen. Men det kan även argumenteras för att tidningen under 

perioden inte hörde till de tidningar som var återhållsamma eller helt tysta. Det skrivs trots allt 

                                                                 
205 Se resultatredovisningen s. 26–27. 
206 Se resultatredovisningen s. 19–20.  
207 Se tidigare forskning.  
208 Selander, 2002, s. 185–186.  
209 Åmark, 2011, s. 254–256.  
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om de nya lagarna som fattades i Nürnberg och en av ledarartiklarna har ett innehåll som är 

påfallande fördömande mot judeförföljelsen, även om det inte enbart handlar om protester mot 

Nürnberglagarna.  

 

Temana direkt protest, indirekt protest, likgiltig rapportering om judeförföljelsen samt indirekt 

anpassning har alla givna kopplingar till Leths tre kategorier. Men temat förtegna om jude-

förföljelsen har svårligen kunnat kopplas till Leths olika kategorier. En vag koppling kan göras 

till kategorin likgiltighet, men då denna omfattar tidningsrapportering där judeförföljelsen om-

talas skulle en sådan koppling inte övertyga.210 Som framgått ovan präglades delar av rapport-

eringen kring Nürnberglagarna 1935 av tystnad och detta var i än högre grad fallet i rapport-

eringen kring Hitlers tal i början av 1939. Här är det på sin plats att återkoppla till uppsatsens 

syfte; vilken information tillgängliggjordes för tidningens läsare om judeförföljelsen? En 

slutsats som går att dra utifrån denna frågeställning är att rapporteringen i tidningen gjorde det 

svårt för läsarna att bilda sig en helhetsbild av nazisternas judeförföljelser och omfattningen av 

denna. Resultatredovisningen visar att det skrevs tämligen lite om vissa händelser, se till 

exempel rapporteringen i samband med förstörelsen av synagogan i München 1938. I andra fall 

skrevs det en del om händelsen men däremot högst begränsat om judeförföljelsen, bland annat 

i samband Hitlers tal 1939. Adderar vi dessutom alla de händelser som är listade i avslutningen 

av resultatdelen underbyggs denna slutsats ytterligare. Här bör vi dock vara försiktiga med att 

direkt skuldbelägga de som ansvarade för publiceringen i tidningen. Möjligen handlade det inte 

nödvändigtvis om ett medvetet tigande utan kanske snarare om att de inte hade information om 

alla händelser. Om temat förtegna om judeförföljelsen svårligen kunde förankras i Leths 

kategorier kan den med enkelhet relateras till annan forskning på området. Pollacks 

undersökning visar att informationen om judeförföljelsen fanns i många tidningar men att denna 

tenderade att hamna i skuggan av andra nyheter och den inte var särskilt omfattande.211 Åmark 

drar en liknande slutsats: ”Nyhetsförmedlingen var trots allt begränsad och fragmentarisk och 

mer utförliga artiklar publicerades bara i vissa tidningar”.212 Innan dessa slutsatser kan göras 

applicerbara på Jönköpings-Postens rapportering måste dessa nyanseras. Resultaten i 

uppsatsen, med protesterna i de opinionsbildande artiklarna i synnerhet, visar att det omöjligen 

kan undgått någon läsare att det i Nazityskland bedrevs en aggressiv politik mot judarna, att 

deras rättigheter inskränktes, att det förföljdes som folk och att de många gånger blev offer för 

hänsynslösa våldsangrepp.  

 

I förordet till avsnittet om tidigare forskning gjordes ett konstaterande om att det finns mycket 

forskning på området. Betyder då detta att det mesta är utrett och att det uppstått en mättnad? 

Ett sådant påstående vill jag avfärda. Jag har redan efterfrågat mer forskning där artiklar i en-

skilda tidningar detaljstuderas. Vidare ser jag ett behov av fler pressundersökningar av lokala 

tidningar, vilket dessutom hade möjliggjort komparationer med resultaten från föreliggande 

uppsats. Med mitt och Oredssons bidrag till forskningsfältet har mer kunskap om Jönköpings-

Postens rapportering om judeförföljelsen och Förintelsen tillgängliggjorts. Ingen av oss har 

dock undersökt hur den svenska presspolitiken påverkade tidningens rapportering. Det går ana 
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en förändring i rapporteringen i samband med de två sista händelserna som undersökts i upp-

satsen, det vill säga förstörelsen av synagogan i München i slutet av 1938 och Hitlers tal i början 

av 1939. I samband med den förra händelsen publicerades en debattartikel där protesterna var 

försiktigare än tidigare och i samband med Hitlertalet förekom inga protester överhuvudtaget. 

Detta skulle kunna jämföras med Skagshöjs undersökning av Hallandsposten där han visar att 

tidningen gick från att vara antinazistisk till att bli betydligt mer återhållsam efter att den 

svenska presspolitiken skärptes från slutet av 1938. Underlaget i föreliggande uppsats är dock 

alldeles för tunt och tidsspannet mellan de två händelserna alldeles för kort för att kunna belägga 

en liknande förändring i Jönköpings-Posten. 

 

Sammanfattningsvis kan tre övergripande slutsatser dras utifrån det undersökta källmaterialet. 

Jönköpings-Postens nyhetsrapportering om judeförföljelsen under förkrigstiden känneteckna-

des av likgiltighet medan rapporteringen i de åsiktsbildande inslagen i huvudsak kan beskrivas 

som protesterande. På grundval av den ringa rapporteringen om judeförföljelsen i samband med 

en rad olika händelser kan rapporteringen även beskrivas som förtegen.  
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