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Abstract 
 

Som material till arbetet har jag läst Arbetarbladet på mikrofilm från åren 1936 – 1939. 

Eftersom kriget bröt ut maj 1936, börjar analysen där. Tidningarna läses fram till i mars 1939, 

då konflikten upphör. Eftersom det är ett digert material väljer jag att läsa hela från aprils start 

1936, april och december 1937 och 1938 och fram till att konflikten upphör i mars 1939. 

Avgränsningen har gjorts att läsa andra halvan av 1936 och det görs på grund av att dels bröt 

konflikten ut då och dels är det då det mesta händer. Till störst del rapporteras det på 

tidningens framsida, därför är arbetet avgränsat till detta och därför har de mindre notiserna 

valts bort som står inne i tidningen. Denna avgränsning görs på grund av att det är det som 

skrivs på tidningens framsida som är av avgörande karaktär för rapporteringen. 

Rapporteringen har varit diger och de ställda frågorna har blivit besvarade. Tidningen har satt 

det spanska inbördeskriget högt på sin dagordning och det som från början omnämndes som 

en konflikt, böts ut mot krig i och med det ökade våldet och att det hela blev ett inbördeskrig. 

Tidningen går från att rapportera om kriget till att rapportera mer detaljrikt om hur 

civilbefolkningen lider och hur brutal Franco var för att få makten.  

Rapporteringen om någon särskild frivillig svensk, finns inte med. Arbetarbladet följer inte 

någon särskild person som tog värvning. Dock visar det svenska folket, och i synnerhet den 

fackliga rörelsen, på god givmildhet då det doneras mycket pengar, livsmedel och medicin. 
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Inledning 
 

Jag har skrivit en uppsats där jag har undersökt hur Arbetarbladet rapporterade från det 

spanska inbördeskriget. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av dagordningsteori 

och nyhetsvärdering. Frågorna jag har som utgångspunkt är: när började Arbetarbladet skriva 

om inbördeskriget, vad skrev de om, hur rapporterade man angående de frivilliga svenskarna 

och följde man någon specifik frivillig från Gävletrakten? 

 

Inbördeskriget, som pågick från maj 1936 till mars 1939, har hamnat högt på Arbetarbladets 

dagordning. De flesta artiklar av vikt har tidningen placerat på sin förstasida, därför består 

mitt material av artiklar placerade på förstasidan. Det förekommer även artiklar inne i 

tidningen, men då de är mer av notiskaraktär, använde jag mig inte av dessa. 

 

Rapporteringen ändrar karaktär över tid, från att kalla det en konflikt, utvecklas det till ett 

regelrätt krig och omnämns i tidningen som detta. Från att rapportera om striderna, fokuserar 

tidningen på civilbefolkningen har det och vad Franco gör för att komma till makten. 

Jag har fått svar på mina frågor, rapporteringen hamnar högt på Arbetarbladets dagordning, 

de beskriver ordagrant hur konflikten fortlöper och de följer inte någon specifik frivillig från 

Gävletrakten. 

 

 

 

 

 

 

Syfte 

 

Syftet med upp satsen är att ta reda på vad Arbetarbladet skriver om det spanska 

inbördeskriget och om de skriver något om de frivilliga svenskar som deltog i kriget och i så 

fall vad. Som teoretisk utgångspunkt använder jag mig av dagordningsteori och 

nyhetsvärdering.  
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Frågeställningar 

 

Kriget blev en angelägenhet i hela världen, inte minst i den internationella arbetarrörelsen och 

vänstern som solidariserade sig med de stridande. Hur förmedlades det då i lokalpressen, i den 

socialdemokratiska tidningen Arbetarbladet i Gävle? Utifrån detta blir det följande 

frågeställningar: 

 

1. Hur såg rapporteringen ut från det spanska inbördeskriget?  Vad prioriterade 

Arbetarbladet att rapportera om? 

 

2. Vad rapporterade man angående de frivilliga svenskarna? Följde man någon specifik 

man från Gävletrakten? 

 

Teori 
 

 Det teoretiska resonemanget innefattar två olika teoretiska synvinklar, nämligen 

nyhetsvärdering och dagordningsteori. Att göra en nyhetsvärdering innebär att sålla ut de 

nyheter som ”säljer” bäst och att förmedla vad som egentligen händer. Det innebär också att 

ta reda på vilka slags nyheter som fångar mest intresse och vad vi som läsare minns lättast av 

det vi läst, sett eller hört (Östgaard 1968:7). Nyckelordet i denna teori är ”nyhetsvärde”. Alla 

som arbetar med nyheter av något slag utgår ifrån att vissa meddelanden har stort nyhetsvärde, 

medans andra har litet eller inget värde alls. Meddelanden som anses ha stort nyhetsvärde, 

anses i regel ha lättast att publiceras i nyhetskanalerna. Vad som anses ha ett stort värde kan 

variera mellan olika redaktioner, mellan journalister och mellan länder, men en så pass stor 

händelse som det spanska inbördeskriget, anser nog de flesta nyhetsredaktioner och 

journalister världen över, ha ett stort nyhetsvärde (Östgaard, 1968:8). 

 Vad är det då som räknas som en nyhet, och vad är ändamålet med dessa nyheter? Östgaard 

pekar på tre olika syften som en nyhet har, den skall informera, uppfostra och underhålla 

läsaren. Vilket påstående som är av störts vikt, avgörs om vart i nyhetskedjan du befinner dig. 

Antingen är du läsare, journalist eller så kan du vara en källa som det hänvisas till. Som läsare 

är det primära att få ta del av information och att roas. Ett annat sätt att se på vad som är en 
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nyhet är den Wilbur Schramm förmedlar, nämligen att ”nyhetsmedia rapporterar bara sådant 

som de tror publiken är intresserad av” och han tror inte heller att publiken är intresserad av 

att bli påverkad av andras åsikter (Östgaard, 1968:28). Det är inte alldeles säkert att 

nyhetsförmedlarna förmedlar de nyheter som läsaren är intresserad av, utan det som till sist 

avgör är vad de ”tror” och uppfattar att läsarna vill ha. De som arbetar med nyheter är ju 

också människor och konsumenter och har i stort sätt samma intressen som sin tilltänkta 

publik. 

Dagordningsteorin är relativt ung och har rötter från 70-talet. Den gjorde sitt intåg på den 

vetenskapliga kartan i början av 1970-talet, då det publicerades en artikel i den vetenskapliga 

tidsskriften Public Opinion Quarterly, skriven av Maxwell Combs och Donald Shaw. Med sin 

artikel påvisade dessa herrar att medierna har stor betydelse för och makt över vilka frågor 

människor uppfattar som viktiga i en valkampanj. Detta gäller dock inte endast när det är ett 

kommande val på tapeten, utan forskning efter detta har visat på att sambandet mellan vad 

medierna rapporterar om och vad läsarna tycker är viktiga samhällsfrågor, kan generaliseras. 

 Det som medierna rapporterar mycket om, kommer läsarna att uppfatta som viktiga frågor. 

I och med den ovan nämnda artikeln har dagordningsteorin kommit för att stanna då det 

handlar om medieforskning. Den har en given plats inom medieforskningen och mellan år 

1972 och 1994 publicerades det ca 357 artiklar och böcker om dagordningsteorin, och där får 

teorin stöd och den utvidgas ständigt (Strömbäck, 2000:147). Enligt Strömbäck är den allra 

viktigaste frågan att ta hänsyn till när man forskar och använder sig av dagordningsteorin, att 

ställa sig frågan – hur mycket uppmärksamhet får en fråga i medierna? Strömbäck menar att 

ju fler artiklar det publiceras i en specifik fråga, ju högre upp på mediernas dagordning 

hamnar det (Strömbäck, 2000:155). 

Strömbäck hänvisar i sin bok till Håkan Hvitfelt, professor i journalistik. Hvitfelt har i en 

undersökning tittat på och kommit fram till att det finns typiska egenskaper för att en nyhet 

skall bli en faktisk nyhet. Resultatet har han tecknat ned i en nyhetsvärderingsformel. 

Sannolikheten för att en nyhetsartikel skall publiceras, placeras på förstasidan och där bli en 

huvudartikel, krävs det att den behandlar: 

1. politik, ekonomi samt brott och olyckor, 

2. och om det är kort geografiskt eller kulturellt avstånd, 

3. till händelser och förhållanden, 

4. som är sensationella eller överraskande, 

5. handlar om enskilda elitpersoner, 

6. och beskrivs tillräckligt enkelt, 
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7. men är viktiga och relevanta 

8. utspelar sig under kort tid men som en del av ett tema, 

9. har negativa inslag,  

10. och har elitpersoner som källor (Strömbäck, 2000:165) 

 

Att läsa tidningar har alltid fyllt ett syfte av att orientera sig om vad som händer i den 

närmaste omgivningen, men även att orientera sig om vad som händer i omvärlden. 

Tidningsläsandet ger dig som läsare tid till reflektion, du kan reflektera över det du just läst 

och gå tillbaka och läsa en gång till (Lundgren, Ney och Thurèn, 1999:7). Detta faller inom 

ramen hur jag har värderat nyheterna publicerade i Arbetarbladet, angående spanska 

inbördeskriget, att nyheten är av särskild vikt då den placeras på tidningens förstasida. Det 

kan finnas risker att du som läsare inte får ta del av viktiga nyheter, då det är upp till 

tidningens redaktion att värdera vad de anser vara nyheter av vikt. 

 Tidningens redaktion måste göra ett urval ur den digra floran nyheter, vilka som skall 

publiceras, en nyhetsvärdering. Man har tillgång till nyheter från många nyhetsbyråer världen 

över och inte bara från sin egen redaktion. Först bestämmer redaktionen vilka nyheter som 

skall med, sedan vilka som skall stå på förstasidan och det sista urvalet är vad som skall stå i 

vänsterkryss på förstasidan. Det som anses vara tidningens toppnyhet och den viktigaste, 

hamnar alltid på tidningens framsida längst upp till vänster (Lundgren, Ney och Thurèn, 

1999:44). 

  För att veta om en nyhet är en nyhet eller inte, bör den uppfylla en del principer. Först och 

främst skall en nyhet vara ny, det skall ha hänt nyligen för att vara intressant. Sedan bör en 

nyhet äga rum under en relativt kort eller begränsad tid. Ett krigsutbrott blir en stor nyhet när 

det bryter ut, men intresset avtar om kriget drar ut på tiden. I fallet med det spanska 

inbördeskriget, stämmer inte detta till fullo. Rapporteringen från kriget sker nästan varje dag, 

men det får ge plats till särskilt stora händelser i Sverige, exempelvis när det är val i Sverige, 

september 1936. När det sedan sker dramatiska händelser i kriget, får det återigen stort 

utrymme i tidningen. En nyhet bör även ha med människor att göra, vi som människor är i 

allmänhet intresserade av andra människor. I rapporteringen från spanska inbördeskriget 

relaterar man också till människor. Hur många civila människor som blivit dödade, att Franco 

faktiskt ställde kvinnor och barn längst fram i frontlinjen, allt för att göra det svårare för 

regeringstrupperna att skjuta. 
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Metod 

 

Jag har gjort en sortering av materialet, då jag endast tagit med material från första halvan av 

1936, hela 1937 och 1938, för att avsluta med första halvan av 1939. Arbetarbladet 

rapporterar från det spanska inbördeskriget i stort sätt varje dag, och antalet artiklar skulle i så 

fall uppgå till 1095 i antal, vilket skulle leda till ett allt för stor mängd material. Jag läser mitt 

material utifrån hur tidningen beskriver kriget och vad Arbetarbladet fokuserar på.  

Eftersom rapporteringen från inbördeskriget är mycket omfattande, har jag valt att skilja  

på notis och artikel.  

 En notis är en ganska kort text, innehåller få rader och få ord. Man kan sätta en övre gräns på 

80 ord eller 800 tecken, och då brukar man kalla det för en notis (Lundgren, Ney och Thurèn, 

1999:16). I detta fall har bedömningen blivit den att en notis är ett kortare referat som är 

placerat inne i tidningen, och där notisens rubrik inte fångar det omedelbara intresset och där 

det inte finns tillräckligt med relevans för att besvara frågeställningarna. De artiklar som det 

hänvisas och citeras i analysen innehåller avgörande händelser för hur detta krig fortlöpte. 

  En artikel är i detta fall längre än åtta rader och står på tidningens förstasida. Artiklarna 

angående spanska inbördeskriget finns i huvudsak på Arbetarbladets förstasida och är i regel 

långa, fler än åtta rader. Dessa är placerade på tidningen framsida och dess rubrik får stort 

utrymme och efter att kriget pågått ett tag, finns det även ofta bilder med i dessa artiklar. Att 

rubriken är skriven med stor text, beror troligtvis på att tidningen vill locka läsaren att läsa 

vidare, och att den får stå på tidningens framsida, beror på att redaktionen har värderat 

nyheten som särskilt viktig (Lundgren, Ney och Thurèn, 1999:19). 

 

Artiklarna har valts då de innehåller relevans för frågeställningarna. Efter att kriget har pågått 

en tid, förekommer det inte bara artiklar på tidningens f sida, utan då är det även artiklar inne i 

tidningen, företrädesvis på sidan tre. Prioriteringen att rapportera från inbördeskriget är hög 

från Arbetarbladets sida, då nästan alla artiklar finns med på tidningens förstasida med en 

fortsättning på sidan tre. Artiklarna på förstasidan är alltid centrerade till mitten av sidan och 

även det tyder på att denna rapportering prioriteras. Förstasidan skiljer sig åt från övriga sidor, 

det är där man vill locka läsaren till att läsa hela tidningen. Med förstasidan vill man även 

göra läsaren uppmärksam på vad som är viktiga nyheter, att nyheten är av vikt och därför bör 
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placeras på tidningens förstasida (Lundgren, Ney och Thurèn, 1999:10). I och med att 

konflikten trappas upp under andra halvan av 1936, gör även rapporteringen det. Första 

halvan av 1936 förekommer det endast korta notiser om oroligheter, och man märker att det är 

oroligt i Spanien. Detta följs av att andra halvan av 1936 blir artiklarna fler och det skrivs om 

inbördeskriget varje dag.  

Materialet presenteras med var år för sig och avslutas med en sammanfattning. 

 

Det finns många böcker skrivna om det spanska inbördeskriget. De böcker som är skrivna av 

svenska författare tar till stor del upp orsaken till konflikt, hur den fortlöpte och hur de 

svenskar som deltog i konflikten upplevde densamma. Det är en diger historiebeskrivning 

som dessa författare hänger sig åt och dessa böcker spelar en stor roll för bevarandet av vår 

historia. De böcker som använts i detta arbete har en detaljrikedom om de svenskar som reste 

och deltog i kriget och de har skapat ett kartotek över vilka de var och deras öde. I Lennart 

Lundbergs bok ”Svenskarna i spanska inbördeskriget” får vi som läsare i det närmaste lära 

känna de personer som deltog i kriget, då de alla finns namngivna, vart de kom ifrån och vilka 

de var. Som läsare får vi ta del av varför de tog värvning och hur deras resa till Spanien såg ut. 

 

Material/urval 
 

 Material till arbetet består av ett urval artiklar från Arbetarbladet, läst på mikrofilm, från åren 

1936-1939. Eftersom kriget utbröt i maj 1936, börjar analysen där och den upphör efter 

krigets slut, mars 1939. Materialet består av sammanlagt 14 månader. De månader som 

uteslutit, vilka även lästs, har i stort sett samma innehåll som de månader som är valda att ha 

med. Dessa månader väljs bort då de inte tillför något avgörande för undersökningen. Även 

juni månad 1936 har helt tagits bort. Detta beror på att det förekommer nästintill ingen 

rapportering denna månad. 

 

Tidigare forskning 

 

Det finns en hel del publicerade uppsatser som handlar om krigskonflikter, och som har 

samma teoretiska utgångspunkt som i detta fall. Om man gör en sökning på www.uppsatser.se 

och söker på ”dagordningsteori” finner jag tre. Den ena heter ”Var det bättre eller sämre förr? 

En kvantitativ studie om hur skolan framställs och beskrivs i Göteborgs Posten då och nu?” 

http://www.uppsatser.se/
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Det är en c-uppsats inom journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet och 

beskriver hur media rapporterat kring skolans framställning i media. Detta kan jämföras och 

hamnar under samma slags undersökning som mitt arbete. Man skulle kunna jämföra hur två 

olika tidningar rapporterat kring det spanska inbördeskriget och då skulle det bli både en 

kvantitativ och jämförande analys. 

 

Det finns många böcker utgivna om det spanska inbördeskriget och den som senast kom ut 

är ”Spanska inbördeskriget” av Anthony Beevor, 1978. I boken beskriver Beevor hur kriget 

verkligen var, med detaljrika beskrivningar av de olika slagen i kriget och mycket gripande 

personliga öden. Boken var mycket efterlängtad när den kom ut och fick stort utrymme i 

medierna och Beevor var på Sverigebesök när boken utgavs här, våren 2006 ( www.bokus.se).  

 

När en sökning görs på sajten www.uppsatser.se och sökordet är krigsrapportering kommer 

det upp tre uppsatser som är publicerade i ämnet, två på kandidatnivå och en på magisternivå. 

Den med namnet ”Hur skiljer sig nyhetsvärderingen på Rapport och TV4Nyheterna? En 

kvantitativ innehållsanalys av ett kommersiellt och ett icke kommersiellt nyhetsprogram”, 

använder sig författaren av nyhetsvärdering som teoretisk utgångspunkt. Författaren refererar 

till massmedieforskaren Håkan Hvitfelt för att förklara vad en nyhet är och för att räknas som 

en nyhet måste vissa kriterier uppfyllas. Innehållet bör innehålla något regeringsbeslut, 

ekonomi, krig, olyckor, sensationer av något slag, sociala förhållanden, kulturella händelser 

m.m. (Skanne, 2008: 9).  

Om man vill göra en mer grundläggande forskning kring de svenskar som deltog frivilligt i 

kriget, kan man göra ett besök på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Stockholm. Där 

finns det ovärderligt material kring vilka de frivilliga var och vad som blev deras öde.   

 

 Bakgrunden till det spanska inbördeskriget 
 

Det hade varit oroligt i Spanien sedan första världskriget, där Spanien förklarade sig som ett 

neutralt land. Spanien kom in i en våldsspiral i och med ”oktoberrevolutionen”, där den 

revolutionära vänstern blodigt försökte ta över makten i oktober 1934 (Carlomagno, 1999:23). 

Efter valet i februari 1936, där vänster och höger fick femtio procent var av rösterna, var det 

spanska folket djupt splittrade i två läger. Våldet stegrades och den samhälleliga 

desintegrationen accelererade och allt fler observatörer började tala om att en konfrontation 

http://www.bokus.se/
http://www.uppsatser.se/
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snart var oundviklig. Mordet på den ledande oppositionspolitikern José Calvo Sotelo den 13 

juli 1936 påskyndade den militärrevolt som sedan länge var planerad. I stora delar av Europa 

var det oroligt efter första världskriget, där den ökande klasskampen tilltog och det ledde till 

oroligheter, men det var bara i Spanien som det ledde till inbördeskrig. En förklaring till detta 

kan vara att det var så jämt mellan de politiska falangerna. Detta innebar att ingen av sidorna 

kunde genomföra åtgärder för att få ett fungerande samhälle, och det var också en bidragande 

orsak till att kriget inte längre gick att undvika. Att kriget till slut inte gick att undvika 

berodde också på att landet länge levt i en ekonomisk och politisk kris, alltsedan den 

napoleonska ockupationen under början av 1800-talet och att stora delar av Europa förde en 

kamp mellan diktatur och demokrati (Carlomagno, 1999:24). Resultatet av blev ett av de 

blodigaste krigen som världen skådat. 

 Många liv gick till spillo, 320 000 människor stupade i strid, 220 000 dog av svält och andra 

umbäranden och minst 100 000 avrättades under kriget och lika många i de efterföljande 

uppgörelserna. Sammanlagt förlorade landet Spanien cirka 800 000 människor i 

inbördeskriget (Lindqvist, 1991:277).  

 

De frivilliga svenskarna 

 

Det var ca 550 svenska som deltog frivilligt i detta krig. Ungefär en tredjedel av dessa män 

var sjömän och närmare hälften av dem var kommunister. Nästan alla kom från arbetarklassen 

och många av dem var organiserade i ungdomsförbundet. Rekryteringen till de internationella 

brigaderna startade hösten 1936, då det fortfarande var lätt att ta sig in i Spanien. Men det 

fanns svenskar med redan på sensommaren 1936, då i en bataljon vid namn Thälmann, 

tillsammans med andra skandinaver och tyska motståndsmän. Senare förde de skandinaviska 

frivilliga en egen bataljon, ”Hans Beimler”, där svenskar tillsammans med norska soldater 

bildade ”Georg Branting-kompaniet”, som var uppkallat efter den svenska Spanienkommitèns 

ordförande. Rekryteringen av de svenska frivilliga sköttes till stor del av SKP, och 

kommunisterna finansierade och organiserade hela operationen (Carlomagno, 1999:47).    

Från årsskiftet 1936-37 ändrades dock förutsättningarna. Då trädde en överenskommelse i 

kraft om en nonintervention, vilket innebar att det var svårt att ta sig till Spanien via gränsen 

till Frankrike, men uppfinningsrikedom innebar att smuggelvägarna var många. De flesta 

frivilliga svenskarna reste över till Spanien efter februari 1937.  I de svenska passen stod 

det: ”gäller ej för inresa i Spanien eller dess kolonier”. Strax efter detta stiftade den svenska 
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riksdagen en lag som förbjöd svenska medborgare att ansluta sig till någon av parterna i 

konflikten. Första paragrafen löd: ”Tager svensk medborgare värvning till krigstjänst i 

Spanien skall han straffas med fängelse i högst sex månader eller dagsböter” (Lundberg, 

2001:45). För att stödja de svenska frivilliga rent materiellt, bildades i oktober 

1937 ”Frontkämparnas stödfond”. De betalade sändningar av kläder, tobak, skor och viss 

läkarvård. När de frivilliga kom hem, kunde de även räkna med visst ekonomiskt stöd från 

fonden. Denna fond bekostade också hemtransport och mottagandet vid hemkomsten. 

Stödfonden lyckades få ihop ca 300,000 kronor (Carlomagno, 1999:48).  

   

De första som gav sig av till Spanien utgick från Göteborg, vidare till Danmark, Tyskland och 

sist tåget till Paris. Resan kunde vara mycket otrevlig för vissa, eftersom man reste genom 

Tyskland. Detta på grund av de förföljelser tyskarna genomförde på kommunister. Gestapo 

var mycket väl medvetna om vilken politisk hemvist en del av de svenska männen hade. Den 

svenska säkerhetspolisen hade varit mycket tillmötesgående gentemot Gestapo gällande detta. 

Ingen av de svenska kommunisterna arresterades, men de vägrades fortsätta sin resa, och 

skickades därför hem till Sverige igen. De svenskar som reste och kom ända fram, samlades 

först i Paris tillsammans med andra frivilliga från andra länder. De fick alla genomgå en 

läkarundersökning och de fick träffa andra frivilliga som redan deltagit i kriget. De berättade 

vad de hade att vänta, inga försköningar gjordes, och de fick bli varse att Franco var 

överlägsen, både vad gällde antalet män och antalet vapen. Där fick det uppmaningen att 

smälta in, som turister, bland den övriga befolkningen. Allt för att de inte skulle avslöjas som 

frivilliga deltagare i inbördeskriget (Lundberg, 2001:46). 

 

Den genomsnittliga uppehållstiden för de frivilliga i Spanien var ett år. Ett tiotal personer var 

där i två år, och ett par personer åkte ner två gånger (Carlomagno, 1999:48). I september 1938 

beslöt den spanska regeringen att evakuera alla internationella frivilliga, och den 7 december 

det året kom 174 svenskar hem. En av dem uttryckte följande: ”hem till gamla Sverige och 

lutfisken, äran och arbetslösheten”. De svenska frivilliga deltog i många, långa och blodiga 

bataljer, och redan i december 1936, vid slaget om Madrid, dog den förste svensken, Olle 

Meurling. Många svenskar dog sedan vid de hårda striderna kring huvudstaden våren 1937 

och många dog även vid striderna längs Aragonienfronten under våren 1938. Vid det sista 

stora republikanska anfallet ingick det svenska Georg Branting-kompaniet i stormtrupperna. 

Dess chef, Georg Ernstedt, dog i samband med att de första soldaterna fördes över floden 

Ebro, natten till den 25 juli 1938. Slaget vid Ebro var de internationella brigadernas sista strid, 
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och man fick lämna pågående strid efter att den spanska regeringen beslutat evakuera alla 

internationella brigader, och svenskarna deltog i sin sista strid, den 18 oktober, 1938.  

Någon exakt siffra på antalet stupade svenskar är få fram, men man tror att ca 30 procent av 

de ca 550 som deltog, stupade. Exakt antal är svårt att veta på grund av att 

värvningsverksamheten hålls hemlig och det saknas då exakta fakta på antalet stupade. Detta 

gör att exakt antal sårade och skadade inte heller går att säkerställa (Carlomagno, 1999:49).      

Presentation av artiklarna 
 

Det kommer att redovisas varje månad för sig från maj, 1936 och januari, 1939. Denna 

uppdelning görs dels på grund av att det skall bli lättare för läsaren att få överblick av 

materialet och dels på grund av att materialet är så digert från dessa år, främst då från 1936, 

då konflikten bröt ut.  

Mellanåren, 1937 och 1938, redovisas endast från två månader, april och december. Varför 

just dessa just valts, beror på att rapporteringen ser till stor del lika ut över hela dessa båda år. 

1936 

Maj 

 

Analys startar vid början av maj månad, 1936. Detta eftersom rapporteringen intensifieras då 

konflikten och kriget utbreder sig allt mer. Under tidsperioden maj 1936 och fram till 1936 års 

slut, förekommer det nästan dagligen förstasidesartiklar från det spanska inbördeskriget. 

Rapporteringen som sker från de stridande parterna går isär. Man använder sig av olika 

radiokanaler för att sända ut sitt budskap. Båda sidorna i kriget anser sig ha kontroll över den 

rådande situationen och att de båda gör betydande framryckningar. De motsäger varandra hela 

tiden och ingen vet hur det egentligen är. Över tid eskalerar denna slags rapportering och som 

läsare får man ett förvirrat intryck – vem kan man lita på? 

I maj 1936 rapporterar Arbetarbladet om mycket blodiga strider som förekommit i Valencia, 

och att fascisterna anföll socialistiska demonstranter. De blodiga striderna har diskuterats 

flitigt i parlamentet, cortes, och man fördömer blodsdåden (Arbetarbladet, 8 maj, 1936). Den 

13 maj bildas en ny regering, men stämningen är orolig på grund av de allvarliga problem 

som präglar landets situation. Under resten av maj månad råder det en viss stagnation från 

rapporteringen från kriget, men den 18 juni rapporteras det första gången en siffra på antalet 

dödsoffer. Sedan valen i februari 1936 hade 269 personer dödats och 1287 skadats under 

oroligheterna. Man rapporterar även att 160 kyrkor totaltförstörts och 251 kyrkor blivit delvis 
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förstörda. Under denna tid hade det även förekommit många strejker, 228 partiella och 113 

allmänna, och man anger en siffra av 12,000 som är involverade i dessa strejker. 

 

1936 

Juli 

 

Första veckan i juli eskalerar både stridigheter och strejker och Arbetarbladet skriver: ”I 

Migueiturra i provinsen Ciudad Real ha vid eldstrid mellan socialister och fascister två 

personer blivit dödade och tio sårats, därav fyra livsfarligt” (Arbetarbladet, 7 juli, 1936). Här 

ser man hur tidningen prioriterar att exakt ange antalet dödade och skadade, allt för att 

tydliggöra allvaret i konflikten och att oskyldiga offer förekommer. Samma dag rapporteras 

det att Cortes inställer sammanträden i åtta dagar framöver och det råder mötesförbud i 

Madrid och inga permissioner eller semestrar ges till spansk polis. Detta beroende av den 

oroliga stämning som råder i landet. Denna ökade orolighet beror till stor del av att man på en 

kyrkogård upptäckt liket av Monarkistledaren Sotelo, och man tror att mordet har utförts av 

kommunister. Regeringen inser allvaret i detta dåd och tillsätter två domare för att få tag på de 

skyldiga och man befarar att mordet kommer att få ”synnerligen allvarliga följder” 

(Arbetarbladet, 14 juli, 1936). Konflikten intensifieras och läget rapporteras vara allt 

oroligare i huvudstaden Madrid. Regeringen säger sig dock ha läget under kontroll och 

densamma säger sig ha vidtagit åtgärder för att försvara republiken. Vilka dessa åtgärder är 

framgår dock inte. Detta kan dels bero på att all telefonförbindelse med Spanien och övriga 

världen har avbrutits.  

Den 20 juli rapporteras det om att rebellerna nu har kontroll över södra Spanien och att 

general Franco tror på en fullständig triumf och han uppmanar regeringen i Madrid att 

kapitulera. Här fortsätter det motstridiga uppgifterna om vad som egentligen händer, då 

rebellerna meddelar i radio att ”Francos upprorsrörelse breder ut sig över hela Spanien. 

Andalusien och Asturien äro fullständigt i de upproriskas händer. Krigsflottan har, heter det 

vidare, anslutit sig till revolten”. Å andra sidan meddelas det via ett Madridtelegram att ”Kl. 

10.20 på måndag förmiddagen lokal tid meddelade regeringen i radio över alla stationer att 

den var herre över situationen” (Arbetarbladet, 20/7, 1936). Detta är ett typiskt exempel på 

hur de båda stridande parterna delger via radion, att just de har kontroll över läget och att det 

är just de som är den starkare parten. En sak är man dock överens om och det är att de 

revolutionära trupperna är bäst rustade, medan regeringstrupperna är fler.   



12 

 

Att ange hur många offer som hittills krävts återkommer igen den 23 juli. Där anger 

Arbetarbladet en siffra på att 25 000 offer har krävts i konflikten hittills (Arbetarbladet, 23/7, 

1936). En reflektion man gör är att hittills nämner man inte detta som ett krig utan när man 

skriver om det är konflikt man väljer att använda. Detta kan bero på att striderna ännu inte 

nått till huvudstaden Madrid och att konflikten ännu inte har nått sin pik. Än så länge 

förekommer det inga som helst politiska kommentarer från svenskt håll, möjligen 

förekommer det i de tidningar som är rikstäckande. Man skriver vidare att om rebellerna 

vinner kriget, blir det krig i världen. Det är första gången man gör en vidare reflektion över en 

inblandning från andra länder. 

 

1936 

Augusti 

 

 Det förstärks via en artikel på sidan tre i Arbetarbladet den 8 augusti. Där berättar man om 

den franske författaren J.R. Bloch, som fått i uppdrag av ”Världskommittèn för kampen mot 

fascismen och kriget”, att ha samtal med inflytesrika personer i konflikten. Han berättar att 

Madridregeringens trupper är något starkare än sina motståndare, men kommer att snart, utan 

tvivel, att vara svagare om de revolutionära får hjälp med vapen och ammunition från andra 

länder. Han rapporterar om att regeringstruppernas vapen är ålderdomliga, medan de 

revolutionära trupperna har vapen av modernaste snitt. Han befarar och tror att denna konflikt 

kommer att leda till ett europeiskt krig, och han påstår vidare att general Franco har erbjudit 

Italien Balearerna och Tyskland Kanarieöarna som belöning om de eventuellt väljer att stödja 

honom och hans trupper (Arbetarbladet, 8/8, 1936).  

Sedan följer det flera dagar där artiklarna från tidningens förstasida proklamerar att de båda 

stridande sidorna anser sig vinna mark och rapporterar om viktiga segrar. Båda sidorna ser sig 

som mycket potentiella vinnare av denna konflikt. I mitten av augusti rapporteras det att allt 

fler spanjorer flyr till Portugal. 

Sedan följer en tid där det inte förekommer några längre artiklar från konflikten, nämligen 

under andra halvan av augusti och första delen av september. Detta beror på att det är val i 

Sverige i september 1936 och tidningen fylls av valpropaganda och efterföljande valresultat. 

Det enda som förekommer under denna period är de korta notiserna. 
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1936 

September 

 

När det gäller rapporteringen om de svenskar som åkte över och deltog i konflikten, 

förekommer det ännu inte någon rapportering. Det börjar komma notiser om den svenska röda 

kors hjälpen, där det sker en sändning av ”27 medikamentlådor, vilka skola ställas till spanska 

röda korsets förfogande” (Arbetarbladet, 26/9, 1936). Samma dag finns det en artikel som 

hänvisar till ett tal som hölls av den spanska utrikesministern Del Vayo, under 

folkförbundsförhandlingarna i Genève, och han gav där uttryck för det rådande läget i 

Spanien, och hur han vädjar till omvärlden om hjälp och stöd: ”de blodiga slagfälten i Spanien 

äro redan i verkligheten världskrigets slagfält. Så snart denna kamp inletts, förvandlades den 

omedelbart till ett internationellt problem. Vem av de här närvarande statsmännen kan låta bli 

att erkänna, att vi omöjligen kunna gå med på att man vill ställa oss på samma plan som de 

vilka kränkt den ed som avlagts till den spanska republiken och tagit vapnen i hand för att 

förgöra vår frihet?” (Arbetarbladet, 26/9, 1936). Som läsare kan man känna hur förtvivlad Del 

Vayo är, att folket lider och att landet håller på att förgöras av onda krafter, att han i stort sett 

ber på sina bara knän om hjälp från omvärlden.  

Två dagar senare publiceras en artikel om att det förekommer hårda strider i provinsen 

Cordoba och att landets största vapenfabrik fallit i rebellernas händer. Rebellerna har även 

intagit staden Toledo och regeringstrupperna är allt mer pressade. Här skriver man också om 

att det förekommit avrättningar på ett krigsfartyg. Där anger man exakt hur många människor 

som dödats och skadats. Detta gör man för att påvisa att det faktiskt är vanliga människor som 

faller offer i denna konflikt. Nu har även ordet ”konflikt” bytts ut och ersatts av ”krig” Man 

göra sina läsare varse att denna konflikt faktiskt äger rum och detta inte så långt från Sverige. 

Detta kan också bero på att rebellerna gör framryckningar och att allt fler människor faller 

offer. En till bidragande orsak kan vara att det sätts allt större press på omvärlden som ingått i 

noninterventionen, att blanda sig i kriget. Faran för att ett nytt världskrig kan bryta ut är nog 

överhängande hos omvärlden och att fascisterna skall få fotfäste och stärka sin ställning i flera 

länder.  

 



14 

 

 

1936 

Oktober 

 

I slutet av september och början av oktober ökar trycket kring huvudstaden Madrid. 

Regeringsstyrkorna begär att 5000 man skall ta värvning för att vara med och skydda Madrid 

från rebellerna. Madrids myndigheter upprättar livsmedelsförråd i fall staden skulle utsättas 

för belägring. Som läsare märker man av att en upptrappning av kriget är förestående, inte 

bara av att läget kring Madrid hårdnat, utan av de ord som tidningen väljer när de skriver sina 

rubriker. Tidningen använder sig allt mer av ord som ”blodbad, rebell-hot och 

bombardemang”. Som läsare blir man då varse att läget är mycket allvarligt och att detta krig 

är mycket ovisst och långt ifrån slut.  

Rebellerna leds ju av general Franco och hittills har han förekommit mycket sparsamt i 

rapporteringen, men i en artikel den 2/10 citerar Arbetarbladet vad han proklamerat, 

nämligen: ”han är en verklig diktator över de av nationalisterna ockuperade områdena i 

Spanien och han avlade eden att troget försvara landets territoriella integritet samt spanska 

folkets ära och lycka” (Arbetarbladet, 2/10, 1936). Detta gjorde han från regeringspalatsets 

balkong och han hyllades av folket som var på plats och han försäkrade folkmassan att de inte 

skulle sakna vare sig värme eller bröd, kommande vinter. I och med att tidningen publicerar 

detta, visar de för första gången att general Franco även han försöker finna stöd hos den 

spanska befolkningen, han vill se sig själv som en landsfader. Man ger läsarna möjlighet att ta 

del av hur han ser på kriget och även sin egen roll i detsamma. Dagen efter kan man läsa i en 

artikel att Tyskland och Italien står bakom rebellerna, och att man i och med detta brutit mot 

noninterventionen. Från Tyskland ska man ha fått flygmaskiner och från Italien tre 

bombflygplan. Vidare rapporteras om fortsatt lugn och att rebellerna befinner sig ca 40 

kilometer från Madrid. I tidningen den 5/10 tror man att ”den sista striden” är mycket nära.  

Det är först nu, den 5/10, som det rapporteras om svenskars öden i Spanien, och då är det inte 

de som åkt över för att vara med och kämpa i kriget, utan andra boende i Spanien och företag 

som är verksamma där. Veckan som följer är artiklarna fokuserade på hur läget utvecklar sig 

vid Madrid. Tonen är mycket skärpt från rebellernas sida, ”bombardemang kommer att ske 

utan föregående varning”, detta skall ske vid Medelhavskusten och man rapporterar om att 

rebellerna går framåt och regeringstrupperna förlorat över 100 man. Arbetarbladet anger 

endast hur många som dödats, exakt antalet personer, när det gäller regeringstruppernas 
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förluster, aldrig rebellsidan. Här tar tidningen en tydlig politisk ställning, i och med att 

dödstalen för rebellerna aldrig redovisas. Det kan ju även bero på att de heller inte delger 

omvärlden hur stora deras förluster är, men om de gjort det skulle troligen Arbetarbladet inte 

ange detta heller.  

Veckan som följer består artiklarna av ställningskrig mellan de båda stridande parterna, som 

så många gånger förr, anser de båda ha kontroll över läget. Rapporteringen är näst intill 

uteslutande om hur läget utvecklar sig kring Madrid. ”Blodbad” och ”blodiga strider” är de 

ord som förekommer främst i artiklarnas rubriker denna vecka. Som läsare får man känslan av 

att den slutgiltiga striden närmar sig och det kommer att bli ett blodigt slag.  

Den 15/10 kommer det ett upprop från den ”Svenska hjälpkommittén för Spanien”, där man 

vädjar till organisationer och enskilda att lämna bidrag till offren för inbördeskriget i Spanien. 

Det är just nu vid denna tidpunkt, mitten av oktober, som man kan läsa om att det finns hjälp 

från svenskt håll, och då främst från Röda Korset som samlar in pengar, främst till förmån för 

kvinnor och barn. Man skriver bland annat följande: ”det elände kriget vållat har i hela den 

civiliserade världen utlöst en storartad hjälpverksamhet och i denna bör det demokratiska 

Sverige vara med” (Arbetarbladet, 15/10, 1936).  

Den 19 oktober rapporters det att rebellerna har övertagit staden Oviedo, detta efter en tre 

månader lång belägring, och att det återigen varit häftiga strider. Vidare meddelas det att 

rebellerna nu endast befinner sig 30 kilometer ifrån Madrids gräns och att man har 

bombarderat järnvägen mellan Madrid och Valencia, så att den blivit helt obrukbar. Den 22 

oktober rapporteras det om att engelska arbetare kräver intervention av Spanien, detta för att 

stötta arbetarna och få ett slut på det rådande blodbadet (Arbetarbladet, 22/10-1936). 

I Stockholm hålls ett stort möte på Auditorium, en yttring till stöd för Spaniens folk. Det hela 

inbringar en summa av 530 kronor. Mötet anordnades av arbetarorganisationerna i Stockholm 

och lokalen var fullsatt och mötet uppmanade den svenska arbetarklassen och hela den 

svenska demokratin att visa sitt stöd för sina kamrater i Spanien (Arbetarbladet, 24/10- 1936).  

Återigen rapporteras det om att rebellerna närmar sig Madrid, närmare bestämt att de befinner 

sig 30 kilometer ifrån Madrid, och det rapporteras om svåra förluster för regeringstrupperna. 

Man har lagt fram och godkänt ett förslag om att alla män i åldrarna 20-45 år skall kunna 

användas i striderna (Arbetarbladet, 28/10,1936). Samtidigt som rebellerna meddelar att det 

vinner terräng, gör regeringstrupperna detsamma och att rebellerna har även det lidit av stora 

förluster. Det är ett återkommande fenomen att Arbetarbladet skriver att båda sidorna lider av 

svåra förluster, men de anger endast antal när det gäller regeringstruppernas förluster. Här har 
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jag en teori om att Arbetarbladet verkligen vill påvisa att det är människoliv det handlar om 

och att detta verkligen händer.  

Nu rapporteras det om stöd till den spanska regeringens kamp. Det är en appell riktad till 

fackföreningsfolket, från Landssekretariatet, där de uppmanar fackföreningar och 

verkstadsklubbar att genom insamlingar och direkta anslag, bidra till den pågående 

insamlingen till förmån för de spanska regeringsanhängarna (Arbetarbladet, 29/10, 1936). 

 

1936 

November 

 

Den andra november anordnas det en Spanien-dag i Stockholm. En auktion ordnades och det 

var över 700 deltagare i densamma och den inbringade närmare 10 000 kronor. Det lämnades 

dessutom in över 1000 paket med kläder och Spanienkommittén kunde redovisa insamlade 

medel till 24,5000 kronor (Arbetarbladet, 2/11, 1936). Dagen efter denna auktion rapporters 

det om att rebellerna nu står helt nära Madrid och att man har börjat utrymma staden. Samma 

dag publiceras en annons från Svenska Hjälpkommittén för Spanien, där de uppmanar 

människor att bilda lokalkommittéer och organisera lokala insamlingsdagar, allt för att hjälpa 

Spaniens folk. Man vädjar och främst pengar, men också ”hela, rena och om möjligt nya 

kläder” (Arbetarbladet, 3/11, 1936). Onsdagen den 4/11 rapporterar tidningen att 

Spanienkommittén i Sverige nu har samlat in över 60,000 kronor och att det cirkulerar 

insamlingslistor bland de folkliga organisationerna, bland annat de fackliga organisationerna 

och hyresgästföreningarna (Arbetarbladet, 4/11, 1936).  Rapporteringen de följande dagarna 

består i hur nära rebellerna står Madrid och det skrivs bland annat ”Fienderna befinner sig vid 

Madrids portar” och den rekonstruerade regeringen publicerar ett uppror (Arbetarbladet, 5/11, 

1936). Man tror att den avgörande striden om Madrid närmar sig och att rebellerna verkar 

vara de som är starkast, bland annat kan man läsa rubriken ”Madrids öde är snart beseglat? – 

rebellerna syns oemotståndligt rycka in mot staden” (Arbetarbladet, 7/11, 1936). Samma dag 

kan man även läsa att Madridregeringen flytt till Valencia.   

Efter ett styrelsebeslut inom pappers avd 6 bildas det en lokalkommitté i Storvik-Hammarby, 

som skall samla in pengar till de nödställda i Spanien. Man startar omedelbart och kommittén 

har en förbindelse med Stockholm (Arbetarbladet, 6/11, 1936). Även i Sandviken beslutas det 

om att starta insamlingar. Det är Metallarbetarförbundets lokala avdelning som startat den och 
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man poängterar att man skall inbjuda andra organisationer i samhället till ett möte i Folkets 

Hus, för att inleda ett samarbete (Arbetarbladet, 9/11, 1939).  

General Franco tågar in i Madrid och han har intagit vissa ställen i staden. Men samtidigt 

bjuder regeringstrupperna på oväntat hårt motstånd och regeringen uppmanar befolkningen att 

försvara Madrids gator. Detta leder till att läget är spänt i Madrid men regeringstrupperna 

lovar att ”man inte någonsin kommer att ge sig åt nationalisterna” (Arbetarbladet, 11/11, 

1936). 

Nu stöter Gästrike-Hammarby på problem. De är med i den lokala kommittén på orten och 

har fått motta ett telefonsamtal om att omedelbart utträda ur kommittén då detta anses vara en 

politisk aktion. Telefonsamtalet kom från sekreteraren i Gästriklands idrottsförbund, men 

Gästrike-Hammarby motsäger sig detta och hävdar att det inte handlar om politik, utan att det 

är en humanitär aktion som främst riktar sig till kvinnor och män. Eftersom Gästrike-

Hammarby måste böja sig för Riksidrottsförbundets stadgar, begär de genast utträde ur 

kommittén. Arbetarbladet anser att detta är en borgerlig inställning till hjälpaktionen och att 

de inte kan känna för arbetare i Spanien som kämpar för sina liv (Arbetarbladet, 16/11, 1936).  

Allt fler kommittéer bildas i vårt geografiska område och i Bomhus anordnas det ett föredrag 

med Sjöfolksförbundets ombudsman Carl Lindberg. Man ordnar så att insamlingsbössor finns 

vid olika platser vid olika tidpunkter och detta har gett ett gott resultat (Arbetarbladet, 19/11, 

1936). Den svenska hjälpvilligheten märks allt mer tydligt i Arbetarbladet och en stor annons 

finns i tidningen den 21/11. Där uppmanas de lokala kommittéerna att fortsätta sin kamp för 

det spanska folket och annonsen innehåller både postgironummer, adress och telefonnummer 

till huvudkontoret i Stockholm. Resten av november speglas av relativt stiltje i rapporteringen. 

Den handlar till störst del av om och när rebellerna skall inta Madrid.  

 

1936 

December 

 

December månad börjar med att de båda stridande parterna säger sig ha övertaget och att 

rebellerna skall ha skjutit ner fler av regeringsplanen (Arbetarbladet, 3/12, 1936). Dagen efter 

kan man läsa att en general hemmahörandes hos rebellerna, skryter öppet i radio om det tyska 

stödet och att de behövs för att störta marxisterna. Striderna de fortsätter. 

Opinionen i Sverige växer till stöd för Spaniens folk, och den nationella insamlingen har 

inbringat en summa av 235 000 kronor, och förutom pengar har man sänt i väg livsmedel, 
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kläder och sjukvårdmaterial. Från att från början riktat pengarna till barn, har man förstått att 

det fattas mat till alla.  

De nästföljande dagarna präglas rapporteringen av att man väntar på det stora slaget om 

Madrid och man kan se ett mer enat Europa. Ett 30-tal länder fanns representerade i Paris för 

överläggningar och de fördömde det som händer i Spanien med orden ”mot de avskyvärda 

handlingar som begåtts av fascisterna och att de fäller bomber över kvinnor och barn” 

(Arbetarbladet, 7/12, 1936). Nu råder det ett stilla lugn i Madrid och man tror att Franco 

planerar en attack, medan Frankrike och Storbritannien inriktar sig på att få till stånd en 

folkomröstning i Spanien. Detta för att få ett slut på inbördeskriget. Initiativet från Frankrike 

och Storbritannien tas gynnsamt emot i pressen, och många känner stora förhoppningar inför 

detta (Arbetarbladet, 10/12, 1936).  

Rebellerna vill inte ha någon som helst medling eller folkomröstning utan man vill kriga och 

fortsätter sina strider vid Madrids strand. Man placerar kvinnor och barn längst fram i leden, 

detta för att regeringstrupperna inte skall gå till anfall. Minst 10 000 spanska barn har nu blivit 

föräldralösa och i Paris bildar man en kommitté för kvinnor och barn (Arbetarbladet, 15/12, 

1936). Den 18 december rapporteras det om man sänt 3 000 julpaket till de spanska barnen, 

samt 3 500 kilo sjukvårdartiklar och kläder. Paketen är indelade så att de skall passa för 

pojkar respektive flickor, och även passa till olika åldrar. Detta sker i samarbete med 

hjälporganisationerna i Paris och paketen skall fraktas så att de når Spanien till julen 

(Arbetarbladet, 18/12, 1936).  

Resterande delen av december månad präglas av ställningskrig. Båda parterna rapporterar om 

framgångar och det bombarderas i Madrid, där invånarna lider svår nöd (Arbetarbladet, 22/12, 

1936).  

 

1937 

April och december 

 

 Rapportering från april månad 1937 skiljer sig från 1936. Rapporteringen är till stor del nu 

förlagd till mitten av tidningen. Detta beror på det relativa stillestånd som kriget befinner sig i, 

historien upprepar sig med information från de båda sidorna om att de har övertaget och står 

starkast rustade. Rapporteringen är heller inte lika frekvent. 1936 var det i genomsnitt en 

artikel per dag, men nu är det inte längre rapportering varje dag.  I början av april 

framkommer det uppgifter om att Italien brutit mot noninterventionen. Det är det spanska 
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utrikesdepartementet som har fått dessa uppgifter och man tror nu att de skall ställa upp på 

Francos sida (Arbetarbladet, 2/4, 1937). Striderna fortsätter och det spanska folket lider stort. 

I mitten av april får den svenska insamlingen en ordentlig skjuts. Socialdemokraterna manar 

till sina arbetarkollegor världen över, att tänka på de spanska kamraterna och att fortsätta 

stödja med pengar och livsmedel. Detta sker i ett uppror inför 1-maj demonstrationerna 

3(Arbetarbladet, 23/4, 1937). LO beslutar också om att stödja sina kamrater i Spanien och det 

med en summa av 100 000 kronor. Senare rapporteras det om de första svenska sårade, de har 

kommit hem med ambulanståg, och antalet sårade beräknas till ca 20 man. 

Samtidigt fortsätter det hårda bombardemanget av Madrid och allt fler civila dödas. Gator och 

torg ligger öde och läget är oförändrat spänt. Franco har även bombat i Guernica och det har 

gått hårt åt civilbefolkningen och blodbadet är enormt. Den engelska pressen visar sin avsky 

med att säga ”Det finns en gräns för neutraliteten – ett nytt namn i blodbadens ordbok: 

Guernica” (Arbetarbladet, 29/4, 1937).  

Arbetarbladets rapportering i december 1937 påminner om den som var i april. Få artiklar är 

av den digniteten att de hamnar på förstasidan och det förekommer inte artiklar varje dag. 

Francos trupper går hårt åt Barcelona och hans trupper är hänsynslösa mot de civila. Det 

rapporteras om våldsamma luftstrider med många dödsoffer. I början av månaden kommer det 

rapporter om stupade svenskar, de är namngivna i tidningen. Det är tre ynglingar som är 

stupade (Arbetarbladet, 3/12, 1937). Från Sverige sänds det även dessa julgåvor till de 

spanska barnen, via ”Svenska frontkämparnas stödfond”.  

På krigsfronten fortsätter Franco oförtrutet på med sitt bombande av Barcelona och nu är även 

Portugal i Francos händer. LO manar, ett stort uppror som får plats på förstasidan, att 

fackföreningen ta krafttag mot Spanien, under parollen ”det gäller att rädda ett folk i svält och 

nöd” (Arbetarbladet, 10/12, 1937).  

Följande vecka rådet det ställningskrig och man väntar på att Franco skall gå på stor offensiv. 

Men läget är mycket ovisst då man inte vet vart han skall gå på offensiven. Samtidigt 

rapporteras det om hur svårt de svenska frivilliga har det. Det råder vinterväder i Barcelona 

och svenskarna saknar bränsle. Den svenska legationen befinner sig i Barcelona. LO beslutar 

sig för att skicka 100 000 under fem år och detta skall tas från Folkets Hus lånefond 

(Arbetarbladet, 16/12, 1937).  

Nu rapporteras det om att man väntar hem ett 30-tal skandinaver. De beräknas komma hem 

till jul och är numera krigsinvalider efter att ha deltagit som frivilliga (Arbetarbladet, 18/12, 

1937). Den resterande delen av december präglas av hårda strider, då främst kring staden 

Teruel, där båda sidorna säger sig ha kontroll på situationen. Rebellerna fortsätter även sitt 
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bombardemang mot Barcelona och det blir allt fler civila som får sätta livet till (Arbetarbladet, 

27/12, 1937).  

 

1938 

April och december 

 

I april kan man läsa mer om hur den svenska hjälpen utökas och det bildas lokala föreningar i 

länet. Den ”Svenska Hjälpkommittén” bidrar med 10 000 kronor som skall gå till startandet 

av en hjälpverksamhet för spanska barn i Katalonien. På krigsfronten bistår Italien och 

Tyskland, Franco med flygare och flygmaterial. Striderna är fortsatt hårda och detta gäller 

fortfarande Madrid och Franco fortsätter att rapportera om framgångar. Striderna har nu till 

störst del flyttats till Katalonien och svenskarna som befinner sig där uppmanas att lämna 

landet. England är mycket bekymrat över det faktum att Italien och Tyskland är så 

involverade. De befarar att det kommer att bli en svår situation länderna emellan efter krigets 

slut (Arbetarbladet, 7/4, 1938).  

Några ynglingar har rymt i Göteborg och man tror att de har rest till Spanien. Man befarar att 

de kommit i kontakt med en hemlig värvningsorganisation och det skapar oro då dessa 

ynglingar är minderåriga (Arbetarbladet, 21/4, 1938). Några dagar senare skriver man om en 

stupad svensk vid namn Holger Ekström, Göteborg. Han var en av de första att lämna Sverige 

och det gjorde han på nyårsafton 1936. Senare i veckan rapporteras det om att de ynglingar so 

tidigare i veckan rymt från Göteborg återfunnits i Paris, och de skickades genast hem till 

Sverige (Arbetarbladet, 26/4, 1938). I slutet av månaden rapporteras det om hur Mussolini 

skickat oerhörda mängder av krigsmaterial och soldater till Francos hjälp. Men detta innebär 

inget avgörande, just då, för Francos trupper kommer ingenstans (Arbetarbladet, 28/4, 1938). 

I början av december bombarderas försvarslösa byar av Franco och England intensifierar sin 

hjälp till Spaniens lidande folk. Man beslutar att skicka ett livsmedelsfartyg var 14:e dag, och 

USA:s regering skänker mjöl till Katalonien (Arbetarbladet, 3/12, 1938). De första 

Spanienfrivilliga svenskarna kommer hem den 5/12 och de hyllas med pompa och ståt då de 

äntrar svensk mark i Malmö. Det är 186 man som kom hem och de hyllades av 1100 

människor (Arbetarbladet, 8/12, 1938). Det förekommer annonser i tidningen som uppmanar 

människor till fortsatt stöd för Spaniens folk och annonserna avslutas alltid med det aktuella 

postgironumret (Arbetarbladet, 10/12, 1938). På krigsfronten är det fortsatt ställningskrig och 

den spanske utrikesministern vädjar i radio till rebellerna, att sluta strida. Det förekommer nu 
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även visst sammanbrott i rebellernas led då de inser regeringstruppernas styrka (Arbetarbladet, 

13/12, 1938). England utökar åter igen sin hjälp till Spanien och denna gång med livsmedel, 

kläder och medicin (Arbetarbladet, 22/12, 1938). I slutet av december kommer det ytterligare 

sju Spaniensvenskar hem från kriget och de hyllas lika stort som sina tidligare hemkomna 

kamrater. Sammanlagt har Sverige skänkt över två miljoner till Spaniens folk, 1938 

(Arbetarbladet, 30/12, 1938).  

 

1939 

Januari 

 

I början av januari utsätts Barcelona för det svåraste luftangreppet sedan mars 1937 och det 

resulterar i 62 döda och över 100 skadade, och senare i veckan vädrar Mussolini en triumf för 

Francos sida. Italien har nu 50 000 man med i striderna. Franco är segerviss även han och 

låter meddela att han s mannar brutit sig igenom den första försvarslinjen kring Barcelona 

(Arbetarbladet, 7/1, 1939). I Spanien bygger man nu upp särskilda barnbostäder för att ”de 

vilda barnen” skall ha någonstans att ta vägen. I samma veva skicka Sverige ytterligare 

30 000 kronor för att hjälpa till (Arbetarbladet, 11/1, 1939). Senare i december rapporteras det 

om fortsatta strider och fem rebellarméer rycker fram mot Barcelona, med italienska 

bombplan i täten. Detta räknas som ett av det värsta genom tiderna (Arbetarbladet, 21/1, 

1939). Två dagar senare regnade det granater över Barcelona och detta anfall varade i 36 

timmar och man inser nu att Barcelonas fall blott är en tidsfråga, och den 26/1 meddelas det 

att Barcelona har fallit (Arbetarbladet, 26/1, 1939).  

Regeringstrupperna ordnar nytt försvar vid den fransk-spanska gränsen och tror på seger trots 

att man nu förlorat Barcelona (Arbetarbladet, 30/1, 1939).  

En Spanien-kommitte bildas i Österfärnebo och ytterligare 25 svenska män kommer hem från 

striderna och nu aktualiseras att det behövs mer ekonomisk hjälp till de som kommer hem från 

kriget (Arbetarbladet, 31/1, 1939). 

1939 

Februari 

 

Februaris början präglas av hur regeringstrupperna vägrar ge upp och att regeringen 

säger ”striden skall fortsätta även om Katalonien faller”. Franco fortsätter sina hänsynslösa 
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bombningar mot försvarslösa flyktingar. Regeringen har lämnat förslag om fred, men Franco 

vägrar. Katalaner flyr till Frankrike och regeringstrupperna vägrar ge upp (Arbetarbladet, 8/2, 

1939). I Sveriges riksdag beslutar man om att stödja den internationella hjälpen med 1,5 

miljoner kronor. Franco väntar på att få välsignelse från England och Frankrike och han är 

obeveklig och kräver ovillkorligen att regeringstrupperna skall kapitulera. Detta medför att 

London och Paris har överläggningar om hur man skall kunna bringa fred i Spanien, och 

Spaniens president Azana har förlorat hoppet och meddelar att han ämnar avgå (Arbetarbladet, 

20/2, 1939). Francoregeringen tillbakavisar alla medlingsförsök och alla länder förbereder för 

att erkänna Franco. Folket vägrar att ge upp och man rapporterar att stämningen är på topp 

(Arbetarbladet, 27/2, 1939). Och senare samma dag erkänner Frankrike Franco, detta till trots 

att republiken fortfarande existerar. Tisdagen den 28 februari beslutar Stockholms 

byggandssnickareförbund att skänka 10 000 kronor till Spanien. Alla västmakter har nu erkänt 

Franco och detta följs av hurrarop och applåder i det engelska parlamentet, trots protester från 

vänsterhåll (Arbetarbladet, 28/2, 1939). Den första mars uppges det att det finns 10 svenskar 

tillfångatagna i Spanien. Samma dag hyllar nazisterna Franco och menar att Madrid är värt en 

mässa, detta ses som ett blodigt hån mot de franska och engelska demokratierna. Den svenska 

hjälpkommittén är med och öppnar ett hem för de föräldralösa barnen, detta gör man av 

humanitära skäl då dessa barn har varit med om skräckupplevelser.  

 

1939 

Mars 

 

Den av Franco tillsatta regeringen får hård kritik i radiosändningar och anklagas för att vara 

oduglig (Arbetarbladet, 6/3, 1939). Dagen efter gör den nu sittande regeringen ett utspel och 

säger att ”vi har tagit över ledningen av Spaniens öden”. Det kommer lugnande besked den 9 

mars då man förklarar att det råder lugn i Madrid, bara för att dagen efter läsa att man bombar 

Madrids kommunister. Dagarna efter kan man läsa om fortsatta strider i Madrid och 

inbördeskriget i Spanien får nu lämna plats till Tysklands invasion av Tjeckoslovakien.  

Den 20 mars rapporteras det om fredsförhandlingar i Spanien och Franco menar att det inte 

kan bli tal om något annat än en segerfred för honom och hans anhängare. Samma dag 

rapporteras det om att 62 svenskar har stupat i Spanien och att 19 är fångar hos Franco och att 

72 saknas.  
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Den 27 mars avböjer Franco medlingsförsök och han vill istället att man skall låta kanonerna 

tala, och regeringstrupperna uppfattar läget som hopplöst. Man rapporterar vidare att man tror 

att Franco kommer att intåga i Madrid senare i veckan. Dagen efter rapporteras det att hela 

kompanier har gett efter och att läget har ändrats fullständigt på bara några timmar.    

Onsdagen den 29 mars skrivs det på förstasidan att Madrid är besegrat efter 2,5 års kamp och 

att de republikanska soldaterna övergav skyttegravarna. Många tusen av den republikanska 

armen är tillfångatagna. Torsdagen den 30 mars fylls förstasidan av stora rubriker som säger 

att hela Spanien är nu praktiskt taget i Francos händer. Dagen efter gör sig Madrid redo för att  

ta emot Franco och det råder undantagstillstånd i landet (Arbetarbladet, 31/3, 1939). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Sammanfattning/slutsats 

 

Om man tänker sig att det förekommer artiklar om det spanska inbördeskriget varje dag under 

första halvan av 1936, hela 1937, hela 1938 och första halvan av 1936, blir det sammanlagt 

1095 artiklar.  För att få mitt material övergripbart, delade jag in det som jag skriver ovan. 

Arbetarbladet sätter det spanska inbördeskriget högt på sin dagordning. Detta märks på så sätt 

att det viktigaste i krigs utveckling och vad som händer, rapporteras nästintill alltid på 

tidningens framsida. Tidningen går från att rapportera om hur de olika sidorna för sitt krig, 

vilka landsdelar de ”tar”, till att fokusera på den allt mer lidande befolkningen.   

 

Tidningen går från att rapportera om kriget till att rapportera mer detaljrikt om hur 

civilbefolkningen lider och hur brutal Franco var för att få makten.  

Här kan man göra en jämförelse med vad som skrevs om det spanska inbördeskriget i Gefle-

posten. Jag har tagit del av en del rapportering som skrevs under krigsutbrottet i mitten av 

1936. Även i Gefle-posten prioriteras kriget och rapporteringen sker till största delen på 

tidningens framsida. Det hamnar alltså högt upp på tidningens dagordning. Rapporteringen är 

till stor del lik den som Arbetarbladet rapporterar. Gefle-posten beskriver mer ingående, i 

början av maj 1936, oroligheterna som råder i Spanien. De ger en ”blodigare” bild av det som 

händer. Den 6 maj skriver de om oroligheterna som eskalerar, överfallna fascister, strejker 

och stenkastning (Gefle-posten, 6 maj, 1936). I avsnittet ”Material/urval” skriver jag att det 

juni månad 1936 tagits bort på grund av att det näst intill inte finns någon rapportering från 

den månaden. Detsamma gäller Gefle-posten som inte heller rapporterar något från juni 1936. 

Vad det beror på har jag inte funnit någon förklaring till. 

 

Ett tydligt exempel på hur tidningarnas rapporteringar skiljer sig åt, är artikeln från den 14 juli. 

Båda tidningarna placerar artikeln på framsidan, högt på dagordningen, men Gefle-posten 

beskriver mer i detalj hur det gick till när monarkisternas ledare Sotelo mördades. Deras 

artikel liknar mer en berättelse än en artikel. De skriver om hur Sotelos hustru fattar 

misstankar om hur det hela gått till. ”De som kom och arresterade Sotelo, sa sig vara poliser. 

Men då hans hustru såg att de åkte åt ”fel håll” anade hon att något inte stod rätt till. Hon 

ringde en vän som tog kontakt med polisen. De fick då veta att det inte fanns någon 

häktningsorder utfärdad. Sotelo hittades senare på en kyrkogård, skjuten i huvudet” (Gefle-

posten, 14 juli, 1936). Denna detaljrikedom över Sotelos död återfinns inte i Arbetarbladet 
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och denna detaljrapportering fortsätter veckan ut. Den 16 juli rapporteras det om den oro som 

råder i hela Spanien och det florerar rykten om en eventuell revoltrörelse och regeringskris 

(Gefle-posten, 16 juli, 1936).  

Det är på detaljrikedomen som förekommer i Gefle-posten som är det som skiljer tidningarna 

åt. Jag har bara tagit del av Gefle-posten från april och juli månad 1936. Jag hade tänkt att 

från början att mitt arbete skulle bestå av en jämförande analys av dessa båda tidningar och 

därför har jag material från Gefle-posten. Om uppsatsen bestått av en jämförande analys, hade 

man kunnat se om det förekommit en politisk skiljelinje mellan tidningarna. Antalet artiklar 

skulle dock göra arbetet för digert för en c-uppsats, men en jämförande analys skulle vara 

tänkbar vid en D-uppsats.  

  

Vad gäller rapporteringen av särskilda svenskar, saknas den. Tidningen följer inte någon 

särskild person som tog värvning. Dock visar det svenska folket, och i synnerhet den fackliga 

rörelsen, på givmildhet då det doneras mycket pengar, livsmedel och medicin. 

Denna uppsats har bidragit till ytterligare kunskaper om det spanska inbördeskriget. Om jag 

går till mig själv har denna undersökning gett mig oerhörda kunskaper och som nybörjare och 

okunnig om det spanska inbördeskriget, kan mitt arbete vara en väg in i vår gemensamma 

historiebeskrivning.  

Antalet artiklar är 58 och det största antalet är från 1936. Detta beror på att det var då 

konflikten startade och det mesta hände. Resultatet kanske blivit ett annat om hela år 1937 

och 1938 ”lästs” eller om andra månader valts, än april och december. Detta är den avvägning 

som gjorts och resultatet ser ut där efter. 

  

Att göra en undersökning av detta slag i dagens medielandskap hade sett helt annorlunda ut. 

Mellan åren 1936 och 1939 bestod media av tidningar och radio. I dag finns det tidningar, 

radio, tv och Internet. Som person kan du ständigt vara uppkopplad och ta del av vad som 

händer i din omvärld. Om en konflikt som spanska inbördeskriget bröt ut i dag skulle det 

följas live på både tv, radio och via webben, Tv skulle ha reportrar på plats för att följa 

konflikten. Den tryckta pressen har blivit mer personfixerad, framför allt när det gäller att 

syna den politiska makten. Som privatperson kan du lämna direkta kommentarer på tidningars 

artiklar på nätet. 
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Artiklar ur  Arbetarbladet/mikrofilm 

1936, april-december (28 stycken) 
 

8 maj 

7juli 

14 juli 

20 juli 

8 augusti 

26 september 

2 oktober 

15 oktober 

22 oktober 

24 oktober 

28 oktober 

29 oktober 

2 november 

3 november 

4 november 

5 november 

6 november 

7 november 

9 november 

11 november 

16 november 

19 november 

3 december 

7 december 

10 december 

15 december 

18 december 



28 

 

22 december 

 

1937, april och december (8 stycken) 

 

2 april 

23 april 

29 april 

3 december 

10 december 

16 december 

18 december 

27 december 

 

1938, april och december (10 stycken) 

 

7 april 

21 april 

26 april 

28 april 

3 december 

8 december 

10 december 

13 december 

22 december 

30 december 

 

1939, januari-mars (12 stycken) 

 

7 januari 

11 januari 

21 januari 

26 januari 

30 januari 

31 januari 

8 februari 

20 februari 

27 februari 

28 februari 

6 mars 

31 mars 

 

Det sammanlagda antalet artiklar är 58 stycken.  
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Artiklar ur Gefle-posten/mikrofilm 

 

4 maj 

14 juli 

16 juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

    

 

  


