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När Tyskland svenska båtar torpederar
- i sjöfartens stad 
en ridderlig rad
av mandom morske herrar protesterar 
i anletets svett
- mot herr Segerstedt.
Herr Hitler gnuggar händerna: 
i Göteborg trots allt vi ha

Refräng: Tre musketörer -
Valerius Hansson, herr Berlin och lille Gulin 
En, två, tre 
täta grossörer
som har råd att ge en spark åt demokratin
En, två, tre
storannonsörer
som ej rädas att dra pampen och ta sig ton 
En, två och ; ,
Tre musketörer

ur Alexander Dummas svenska masskonfektion

(Karl Gerhard) D
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Profttsor Segerstodt i Göteborgs Handèls-Tidning har länge varit hatad av de Herrar i den svenska pressen, som mort 
Ömmar för Tysklands än för Sverges intressen. Nu går man på tysk signal till anfall på den oförvägne svensken och 

sanningssägaren. Att Aftonbladet går i spetsen är ju ur tysk ordningssynpunkt bara i sin ordning.

Karikatyren hämtad ur TROTS ALLT! 23/12 1939
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I. BAKGRUND

"... det gjordes försök att 
strypa tidningen med annons
blockader" .
(Svensk Uppslagsbok).

T litteraturen och från bl a journalisthåll har framhållits, 
att en mycket betydelsefull anledning till Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidnings (GHT) svårigheter i konkurrensen med 
Göteborgs-Posten (G-P) var den annonsbojkott, som enligt tra
ditionen skulle ha ägt rum mot GHT under krigets inledning till
följd av tidningens starkt kritiska artiklar om förhållandena 3) ..i Tyskland. An i dag är det manga som instämmer i Karl 
Gerhards ord: "Jag såg i Harry Hjörne en opportunist, som me
dan Handelstidningen förblödde av såren från sabotörers pilar

4 )och utarmades av annonsbojkotten, skar pipor i vassen."

Misstanken om en bojkott har sin grund dels i uppfattningen om 
den kraftigt minskade annonsvolymen, dels i den aktivitet, som 
vissa affärskretsar i Göteborg utvecklade kring årsskiftet 
1939-1940. Denna aktivitet tog sig uttryck i öppna protestbrev, 
som publicerades i G-P och i Göteborgs Morgonpost (GMP).

Sålunda innehöll dessa båda tidningar den 18 december 1939 ett 
öppet brev från göteborgsköpmännen Richard Berlin, Sven Gulin 
J:r och Valerius Hansson. Brevet, som kom att kallas "de tre 
skräddarnas brev", och som man allmänt menar utlöste en annons
bojkott mot GHT, hade bl a följande innehåll "... I denna tid, 
då alla göra allt för att rädda freden bedriver däremot Han
delstidningen en journalistik, som i dagens svåra läge bryter 
ned vad många sökt rädda. Den hetspropaganda tidningen utövar 
och det språk den för mot krigförande stormakter är icke vad 
som bör förekomma i ett neutralt lands tidningar ... Handels
tidningens obalanserade skriverier äro en fara för vårt land, 
ty tidningen kan icke rätt bruka sin frihet ... Måttet är nu 
rågat, och vi våga ta oss friheten att på tusentals frihets-, 
älskande medborgares vägnar uttala en skarp protest där
emot ..." ^
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Påföljande dag fanns en artikel införd i G-P och GMP, vari sex 
skeppsredare och en varvschef framförde ett varmt tack till 
göteborgsköpmännen och man tilläde: "Även vi beklaga på det 
livligaste att den landskadliga verksamhet, som Handelstid
ningens ifrågavarande skriverier enligt vårt förmenande inne
bär, skall få fortsätta i de allvarsfyllda och skickelsedigra 
tider vi nu genomleva."

Ytterligare två dagar senare innehöll G-P åter en protestskri
velse, denna gång från Lund, undertecknad av 62 personer, där
av flera akademiska lärare. Man påpekade i skrivelsen att un
dertecknarna representerade olika politiska meningsriktningar 
och att de också hade olika uppfattning om det riktiga i pro
fessor Segerstedts kritik mot Tyskland, men de vände sig enhäl
ligt mot det sätt på vilket denna kritik framfördes.

Den 22/12 innehöll G-P och GMP ett massinstämmande i skräddar- 
protesten, då 34 göteborgsadvokater protesterade mot Seger- 
stedts artiklar. ®^ En av undertecknarna till ifrågavarande 
skrivelse var advokat Arvid Schultz, som fram till slutet av 
1930-talet var en av de ledande personerna bakom Göteborgs 
Morgonpost.

Dessa protestbrev och artiklar föranledde en intensiv tid- 
ningsdebatt och uppfordrade till motangrepp. Styrelsen för 
Göteborgs Fackliga Centralorganisation, representerande 
Göteborgs samtliga fackföreningar med omkring 75 000 medlemmar, 
meddelade i en skrivelse att den beslutat "att medvetet och 
bestämt ta avstånd från den lika oförsynta som odemokratiska
proteströrelse, som nyligen igångsatts mot Handelstidningen

7 )och dess chefredaktör".

Centralorganisationens ombudsmöte tog senare ett enhälligt ut
talande vari man konfirmerade styrelsens ståndpunkt och man 
tilläde: "Göteborgs arbetare ha alltid hävdat att press- och 
yttrandefriheten är livsvillkoret för en demokratisk samhälls
ordning. Men när pressfriheten utnyttjas i främmande makters 
tjänst, såsom skett under namn av insändare i Göteborgs-Posten 
och Göteborgs Morgonpost, ha vi all anledning att reagera. Av 
protesternas följetongskaraktär framgår, att det är fråga om 
en organiserad bojkott mot en tidning, som vid alla tillfällen
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tydligt och klart varit motståndare till nazismen och diktatu
ren. Att Göteborgs Morgonpost med glädje tar in dessa protester 
är inte att förvåna sig över. Men att Göteborgs-Posten, som har 
sin huvudsakliga publik bland Göteborgs arbetare och säger sig 
hylla demokratin, tillåter låna sin spalter för dessa intresseng \
är ägnat att förvåna."

Protestbreven och artiklarna bär tydliga vittnesbörd om ett ut
brett missnöje med GHT och Segerstedts artiklar om Tyskland och
om nazistsympatier bland tongivande kretsar, bl a hos köpmän i 

9 )Göteborg.

Men resulterade detta missnöje i en annonsbojkott mot tidningen, 
och fick den i så fall allvarliga konsekvenser för GHT:s ekono
mi och styrka i konkurrensen med framför allt G-P? Vi skall i 
det följande försöka besvara dessa frågor. Flera angreppssätt 
kommer att utnyttjas. Först görs en analys av den befintliga 
annonsstatistiken. Därefter skärskådas de tre "skräddarnas" 
annonsering. Vidare kommer relevant arkivmaterial och inter
vjuer "med dem som var med" att redovisas. Slutligen sker en 
analys av GHT :s och G-P :s annonsintäkter.
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II. VAD BERÄTTAR ANNONSSTATISTIKEN?

"Det är också riktigt att dess 
(GHT:s) annonsstock minskades av
sevärt mot slutet av 1939, men 
denna företeelse drabbade alla 
tidningar oeh sammanhängde med en 
panikartad ayinullering av annon
ser så snart kriget brutit ut.När 
bojkotten några månader senare 
kom, lyckades man till en början 
skrämma bort en hel del annonsö- 
rer, men ganska snart släppte 
skräcken och på många punkter 
återgick allt till ordningen." 
(Ingrid Segerstedt-Wiberg. ) 10)

Det material, som kommer att användas för analysen i detta av
snitt, är tidningarnas interna och tidskriften Affärsekonomis 
statistik.

Ägde en bojkott verkligen rum, borde denna kunna avläsas ur 
statistiken för år 1939 och 1940. Framför allt första halvåret 
1940 är intressant, då ju de ovan nämnda proteströrelsernas 
effekter borde ha varit starkast under denna period.

I det följande jämföres olika tidningar och skilda annonskate
gorier .

Vad den totala annonsmängden beträffar framgår av tabell I, att 
GHT :s annonsvolym minskade med drygt 8 % mellan åren 1938 och 
1939. Huvudkonkurrenten G-P minskade än mer (9,6 %). Om redo
visningen skett totalt, alltså inte med medelmängden per ut
givningsdag, hade G-P :s siffror visat på en ökning med 5 %.
G-P blev som bekant sjudagarstidning från och med år 1939.

Är 1940 sjönk GHT :s volym med över 27 %, medan G-P:s minskning 
stannade vid 14,6 %. Detta skulle kunna tyda på en annonsboj
kott, men av tabellen framgår att även andra tidningar hade en 
ungefär lika stor förlust. Av de två övriga tidningarna, som 
ingick i Handelstidningskoncernen, visade Morgontidningen ett 
större bortfall än GHT. MT gick allmänt mycket dåligt och fick
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läggas ned i december 1940. Göteborgs-Tidningens annonsvolym 
sjönk betydligt mindre än de övriga storstadstidningarna, un
dantaget G-P, vilket tyder på att en eventuell bojkott endast 
riktades mot GHT och att syftet snarare var att göra en poli
tisk markering än att skada koncernen ekonomiskt.

Förändringen mellan åren 1940 och 1941 visar på en ökning för 
GHT på ca 10 %, medan ökningen för G-P var ca 15 %.

Sammanfattningsvis kan sägas, att GHT:s annonsvolym minskade 
kraftigt i förhållande till konkurrenterna i Göteborg, men för
lusten är inte anmärkningsvärd jämförd med storstadspressen 
som helhet.

Tyder dessa siffror på en bojkott? Det är mycket svart att dra 
säkra slutsatser härav. GHT fick under hela trettiotalet lämna 
över mycket av sin annonsvolym till G-P, som redan i början av 
decenniet hade gått om i upplaga. Det anmärkningsvärda är sna
rare att GHT så länge lyckades bevara sin ställning som det 
ledande annonsorganet i Göteborg. Det är sålunda bara na
turligt om GHT minskade mer än G-P, men frågan är om föränd
ringen var onormalt kraftig.

För åren 1939 och 1940 kan data studeras mera i detalj. Vi de
lar först upp åren i tertial och dessutom annonsvolymen i fle
ra kategorier.

Den hätska kampanjens effekter på GHT bör alltså ha varit som 
starkast under 1940 års första månader. Vi ser, att samtliga 
tidningar minskade mest under den andra tredjedelen av året, 
medan samtliga tidningar med undantag av G-P och MT tappade 
nästan lika mycket under den sista tredjedelen av året. Under 
årets första 4 månader minskade GHT och GT relativt kraftigt 
i förhållande till den övriga göteborgspressen och till övriga 
tertialer under året, vilket kan tyda på en annonsbojkott.

Intrycket av en bojkott förstärks om vi detalj studerar annons
statistiken under de dagar då kampanjen mot GHT var som inten
sivast. Det första protestbrevet publicerades som nämnts den 
18 december 1939 och pressdebatten pågick under så gott som 
hela januari månad 1940. Under denna period minskade annonsvo-
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Iymen i GHT och GT med ca 16 % i förhållande till samma period 
vid årsskiftet 1938/39. Minskningen för G-P var 7 % medan både 
GMP och Ny Tid ökade sin annonsvolym med 0,4 respektive 5,6 %.

Protesterna mot GHT kom ju främst från lokala köpmän. Man 
skulle därför kunna anta, att en eventuell annonsbojkott fram
för allt skulle drabba lokal- (detaljist-) och den klassifice
rade annonseringen men i mindre grad riksannonseringen.

Förlusten under det första tertialet var relativt större för 
riks- än lokalannonseringen, vilket förklaras med att riksan
nonseringen var mer konjunkturkänslig. Riksannonseringen i GHT 
sjönk kraftigt, vilket var naturligt, då denna tidning hade 
större mängd av denna kategori än de andra tidningarna. Nota- 
belt är att GHT och GT minskade relativt mycket mer, när det 
gäller lokalannonseringen i förhållande till riksannonseringen 
och till de övriga tidningsorganen. GMP:s minskning är anmärk
ningsvärt liten. En misstanke, som helt naturligt uppkommer, 
är: Överflyttade en del av lokalannonsörerna sin annonsering 
från GHT till GMP? Ett sådant handlande ter sig naturligt, ef
tersom de kretsar vilka anses ha stått bakom bojkotten sympati-

12 )serade med och/eller ekonomiskt stödde den senare tidningen.
Vi återkommer i nästa avsnitt till denna fråga.

Samma tendens gällde, fast mindre uttalad och nu med undantag 
för GMP, även för det andra tertialet. Analysen av främst lo
kal- och rubrikannonseringen indikerar sålunda en bojkott av 
GHT under årets första fyra månader.

Tyvärr finns ingen statistik på enbart detaljist- eller på en
bart den klassificerade annonseringen under de aktuella åren. 
Några enskilda kategorier ur den klassificerade annonseringen 
kan dock redovisas.

Beträffande till salu/köpes-kategorin minskade GHT mest. Vad 
som bör noteras är att G-P minskade mer i andra tertialet än i 
första, medan det motsatta gällde GHT. Är även detta ett indi
cium på en annonsbojkott?

Ungefär samma fenomen uppträdde avseende hyresannonserna. Voly
men gick här upp för GHT från 19,5 till 41,8 %, medan mängden 
för G-P "bara" gick upp från 44,1 till 51,0 %.
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När det gällde annonser om lediga platser inträffade det in
tressanta fenomenet, att G-P procentuellt tappade nästan lika 
mycket annonser i andra tertialet som GHT och betydligt fler i 
tredje tertialet. Förlusten i första tertialet var dock betyd
ligt större för GHT än G-P.

Sammanfattningsvis skall vi utifrån den ovan redovisade annons
statistiken försöka besvara frågan om en bojkott i realiteten 
ägde rum.

Vi har funnit, att annonsmängden totalt och uppdelat på kate
gorier minskade kraftigare i GHT än i G-P. Mönstret är något 
oenhetligt, när det gäller andra tidningar. Orsaken till minsk
ningen för GHT kan sökas i: a) konkurrensen med G-P, b) kon
junkturutvecklingen och c) en annonsbojkott.

När det gäller konkurrensen med G-P, vet vi, att GHT passera
des i upplaga redan i början av trettiotalet, och att annonser
na strömmade över från GHT till G-P i accelererad takt. G-P 
blev det största lokalannonsorganet redan i slutet av trettio
talet och det största rubrikannonsorganet i början av kriget 
- för flera underkategorier redan under trettiotalet. En del 
av förklaringen till att GHT minskade relativt mer i förhål
lande till G-P ligger helt säkert i detta faktum.

Kriget medförde konjunkturförändringar och tidningarna fick se 
sin annonsering krympa. Tidningar med en stor andel konjunktur
känsliga annonser, t ex riksannonser och hit hörde GHT, minska
de naturligtvis mest, vilket kan förklara den kraftigt reduce
rade annonsstocken i GHT och andra storstadstidningar. G-P, 
som hade betydligt mindre annonsmängd av denna typ, led inte 
så stora förluster. Misstanken att en bojkott ägde rum för
stärks av det faktum att GT, vilken ingick i Handelstidnings- 
koncernen, minskade sin annonsvolym kraftigt under de första 
månaderna 1940 i förhållande till andra tidningar och i rela
tion till hela året. Det senare tyder även på att bojkott
aktionen koncentrerades till det första tertialet 1940 och att 
den i varje fall för GT:s del därefter upphörde.
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Man kan dessutom konstatera, att flera indicier tyder på att 
GHT varit utsatt för en annonsbojkott under krigets första 
år. Utvecklingen på lokalannonsmarknaden ger de starkaste be
läggen för ett sådant påstående. Några definitiva slutsatser 
låter sig dock inte dragas av det ovan redovisade materialet.
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111• DE "TRE SKRÄDDARNAS" ANNONSERING

"Året 1939 var ett svårt år för 
H.T. Då igångsattes av köpmän, 
som gjorde affärer med Tyskland, 
en stort anlagd annonsbojkott.
... Kampanjen inleddes med att 
tre göteborgsskräddare, som sål
de färdigsydda kläder till Tysk
land, lät införa en protest i en 
av stadens tidningar. 'J 
(Mia Leohe-Löfgren.)

Flera bedömare menar, att annonsbojkotten mot GHT initierades 
av protestskrivelsen från de tre göteborgsköpmännen Richard 
Berlin, Sven Gulin J:or och Valerius Hansson. Vi skall i detta 
avsnitt undersöka hur deras annonsering utvecklade sig under 
de aktuella åren i göteborgspressen, önskvärt hade varit att 
analysera samtliga annonsörer men detta har av resursskäl va
rit omöjligt.

Vi har valt att undersöka veckan efter jul och de två första 
veckorna i januari månad, med start årsskiftet 1937/38 och 
med årsskiftet 1940/41 som slutpunkt. Motivet härtill är, att 
under denna tid på året ägde de s k nyårsrealisationerna rum, 
varför de tre herrekiperingsfirmorna då hade en omfattande an
nonsering. Resultatet av undersökningen kommer därmed endast 
att visa förändringen av nyårsrealisationsannonseringen. Inga 
slutsatser kan dragas om utvecklingen av hela årets annonse
ring.

Frågan vi ställer oss: Kan vi direkt ur tidningsläggen spåra 
en annonsbojkott från de tre köpmännens sida mot GHT och hur 
kraftig var i så fall denna?

Som framgår av tabell VI försvann den här aktuella annonse
ringen helt från GHTrs sidor 1941, medan Valerius Hansson året 
före annonserade i GHT och MT. Det anmärkningsvärda är, att 
GHTrs volym åren 1938-1939 var så liten. G-P hade en betydligt 
större andel av de tre köpmännens annonsering. I själva verket 
var GHTrs förlust ringa, eller under en procent av GHTrs an-
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nonsvolym under mätperioden. Notabelt är vidare att Valerius 
Hansson och Gulin fortsatte att annonsera i GT, som ingick i 
HT-koncernen 1941. Tydligen visade man sitt missnöje med 
Segerstedts artiklar genom att dra bort sin annonsering från 
GHT, medan avsikten ej_ var att skada Handelstidningskoncernen 
ekonomiskt. Det kommersiella värdet av annonsering i GT mot
verkade en bojkott mot den tidningen.

Att annonseringen ökade kraftigt i G-P åren 1939-40 behöver 
inte innebära att de tre annonsörerna på grund av missnöje med 
GHT överflyttade sin annonsering till den förra tidningen. Det 
kan ha varit rent kommersiella hänsyn som spelade in. G-P blev 
tidigt den största tidningen i Göteborg och därför det natur
liga lokalannonsorganet. Tidningen var till skillnad från GHT 
morgontidning, vilket hade den fördelen fran annonssynpunkt att 
annonsörerna kunde få ut sitt budskap före dagens arbete och 
inköp. Vidare hade G-P både absolut och i förhållande till upp
lagan ett lägre annonspris än GHT och tidningen innehöll mycket 
av lokalt redaktionellt material, vilket förde med sig lokala 
annonser. Detaljisterna blev också i och med krigsutbrottet 
ekonomiskt försiktigare och marknaden krympte, vilket torde ha 
påverkat annonsörerna att koncentrera annonseringen till en 
tidning. Önskemålen hos lokalannonsören att nå så många som 
möjligt med sitt budskap innebär dock att annonseringen inte 
helt skulle ha försvunnit om inte en bojkottaktion hade före
legat. Den stora annonseringen i Ny Tid är anmärkningsvärd. 
Troligen sammanhängde den med att tidningen utkom på morgonen 
och av att den lästes av en publik som ansågs bestå av presum
tiva realisationskunder.

Att annonsörerna inte uteslutande tog kommersiella hänsyn vi
sar den relativt kraftiga volymökningen för GMP åren 1940-41, 
vilket säkerligen sammanhängde med att de tre handlandena ge
nom annonsering ville stödja högertidningen, som befann sig i 
ekonomiska svårigheter. Sven Gulin J:or var för övrigt en 
de ledande krafterna bakom rekonstruktionen av GMP 1940-1941.

Även personliga faktorer kan ha spelat in. Både Sven Gulin J:or 
och Richard Berlin hade nära kontakt med Harry Hjörne, vilket 
framgår av den livliga korrespondensen herrarna emellan. I ett 
brev från Berlin till Hjörne i samband med de fackliga protes-
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terna mot G-P heter det bl a: "A egna och mina 'medbrottsling- 
ars' vägnar ber jag att få framföra ett hjärtligt tack för den 
utomordentligt förnäma ledaren i dagens G.P. Vännen Segerstedt 
är emellertid besluten to fight to the bitter end och Göteborgs 
arbetarevärlds protest ter sig oerhört imponerande. Då man er
far att Emil Andersson (ordf. i Göteborgs Fackliga Centralorga
nisation. Vår anm.) är profetens goda och personliga vän så 
förtar detta faktum en stor del av det första överväldigande 
intrycket. Förmodligen kommer väl protesten även i morgonda
gens G.P. och vi skulle då vara mycket tacksamma om Ni ville 
låta den åtföljas av en lämplig kommentar. Det har ju från bör
jan aldrig varit tal om någon kulturkamp för ordets frihet 
o.s.v. och G.P. bör nog också kunna gå i godo för att det ej 
står några 75 000 arbetare bakom protesten. I så fall borde de 
väl läsa hans tidning. Vi vore tacksamma för ett sista hand-

Slutsatsen av analysen av de "tre skräddarnas" annonsering 
blir, att de med all säkerhet bojkottade GHT 1941, men att 
denna aktion på grund av den åren närmast före obetydliga an
nonseringen och att viss annonsering skedde i GT fick ringa 
ekonomiska konsekvenser. Man kan knappast säga att G-P gynna
des i så måtto, att annonseringen överfördes till denna tid
ning. Möjligen kan GMP ha haft en viss fördel av händelsernas 
utveckling.

Två frågor inställer sig dock. Började bojkotten före 1940? I 
hur hög grad påverkade de tre köpmännens skrivelse de övriga 
lokalannonsörerna i en för GHT negativ riktning? Svar på dessa 
frågor försöker vi ge i följande två avsnitt.
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IV. UR ARKIVENS GÖMMOR

"...Vi hava såsom affärsmän på se
nare tid kunnat konstatera ett 
minskat intresse från tysk sida 
att tillhandahålla vårt land vis
sa för oss mycket viktiga varor. 
Sambandet mellan dessa företeel
ser må vara mer eller mindre på
tagligt; vi anse oss dock böra 
därav göra de slutsatser och dra
ga de konsekvenser, som synas oss 
närmast till hands liggande." 
(Brev till T. Segerstedt.) I'll

Arkiven innehåller få handlingar, som berör en eventuell an
nonsbojkott mot GHT. Ovanstående citat är hämtat ur den priva
ta korrespondensen till Torgny Segerstedt de aktuella månader
na. Denna brevsamling innehåller ett flertal brev med mer eller 
mindre hätska utfall mot Segerstedt personligen med anledning 
av dennes artiklar. Motsatsen överväger dock - alltså brev med 
instämmanden och stöd för Segerstedts linje. Endast i något 
enstaka brev skymtar hotet om en annonsbojkott. Däremot medde
lar flera brevskrivare att de upphör med prenumerationen på 
GHT. Några av dessa brevskrivare är ägare till företag och no- 
terbart är att den advokatbyrå, som var ombud för Stockholms, 
Göteborgs, Malmös, Gävles, Helsingborgs och Trelleborgs köp
mannaföreningar "slutar att vara prenumerant å tidningen på
grund av den fara som tidningen för närvarande utgör för lan- 

18)det". Även om dessa personer, som upphörde med prenumeratio
nen på GHT, hade inflytande över företag och organisationer, 
vilka annonserade i tidningen, är det omöjligt att dra slutsat
sen, att de även deltog i en annonsbojkott.

Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidnings arkiv ger få spår ef
ter en eventuell annonsbojkott. I styrelsen har en bojkott
aktion aldrig diskuterats, i varje fall har en sådan diskussion

19 )aldrig protokollförts.

I GHT-arkivet har påträffats en förteckning daterad den 23 de
cember 1939, vilken upptar 25 namn på personer och företag, som
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med anledning av protesterna avsagt sig prenumeration på GHT. 
Bland företagen märks AB Motorverken, Svenska Ostasiatiska 
Kompaniet, Skånska Cementgjuteriet samt Transportkompaniet. 
Vidare upptar listan 4 direktörer/disponenter, 2 köpmän, 1 
garageinnehavare, 4 läkare/tandläkare, 1 advokat med styrelse
uppdrag i 3 företag samt ett antal personer utan titelbestäm- 

2 0)ning. Lika lite, som när det gällde brevskrivarna till
Segerstedt ovan, vågar vi dra slutsatsen här, att dessa före
tag och personer upphörde med annonsering i GKT.

Som framhållits ovan (s. 14 ) anses de "tre skräddarnas" brev
ha varit den utlösande faktorn för en annonsbojkott. Dessa
herrar var organiserade i Göteborgs Köpmannaförbund och var
aktivast i underorganisationen Föreningen Göteborgs Herrekipe-
ringar. Styrelsen för konfektionsutskottet i nämnda förening
behandlade den 29 november 1939 frågan om annonsering i GHT
och styrelsen framhöll "därvid det olämpliga att annonsera i

21)en angiven tidning". Den 11 december kom frågan upp på fö
reningsmötet men detsamma beslöt att frågan "ej skall föranleda 
något ställningstagande eller uttalande av föreningen". 22'1

Resultatet av den av oss företagna arkivgenomgången blir, att 
det fanns ett ganska utbrett missnöje med Segerstedts hållning 
till Tyskland under dessa månader. Detta missnöje tog sig 
främst uttryck i uppsägning av prenumerationer på GHT. Noter- 
bart, men inget bevis för en annonsbojkott, är den stora ande
len företag(are)/annonsörer som upphörde med tidningen.

Att en viss organiserad aktivitet från några köpmän existerade, 
ger diskussionen inom konfektionshandlarnas branschorganisation 
vittnesmål om, men denna aktion fick långt ifrån majoriteten 
av köpmännen med sig.
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V. ÖGONVITTNEN BERÄTTAR

"Inte ens om jag får en miljon 
skall jag ha en annons i Han
delstidningen." g
(Företagare i Helsingborg.)

Tyvärr är de flesta, som var verksamma i händelsernas centrum, 
idag avlidna eller har av åldersskäl svårt att erinra sig de 
aktuella frågorna. Vi har dock lyckats utföra intervjuer med 
sex personer, som alla hade en central position, när det gäller 
att bedöma en eventuell bojkott mot GHT.

Följande personer har intervjuats:
Jonas Almerlöv, annonsdirektörens assistent under de aktuella 
åren. Professor Hans Forssman, son till Axel Forssman. Den se
nare var styrelseordförande i GHT AB fram till sin död 1942.
H. Forssman efterträdde sin far i styrelsen. Karl-Erik 
Johansson, annonsackvisitör på GHT under den aktuella tiden.
Frk Ingrid Pellmer, annonsdirektörens sekreterare. Redaktör 
Ingrid Segerstedt-Wiberg, dotter till huvudredaktören på GHT 
Torgny Segerstedt. Fru Karin Setterberg, sekreterare åt Axel 
Forssman, sedermera gift med Forssmans efterträdare som styrel
seordförande, advokat Torsten Setterberg.

Intervjupersonerna är överens om att någon uttalad annonsboj
kott inte förekom förrän 1940 då en sådan initierades av de 
"tre skräddarnas" brev. Almerlöv och Forssman menar att det ti
digt från annonsörshåll förekom ett missnöje med Segerstedts 
artiklar, vilket ledde till en minskad annonsering. Forssman 
vill inte kalla händelserna vid årsskiftet 1939/40 för en orga
niserad bojkott, utan en aktion från Berlin, Valerius Hansson 
och Gulin, där den senare var den drivande kraften, för att ge
nom informella samtal och kontakter få även andra annonsörer 
att dra bort sin annonsering från GHT.

De tillfrågade personerna anser att bojkotten var en kortvarig 
historia. Forssman menar därför, att en jämförelse av annons
statistik på års- eller månadsbasis är en dålig metod för att 
bevisa huruvida en annonsbojkott ägt rum.
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Samtliga upplevde starkt att en bojkottaktion var för handen. 
Framför allt var diskussionen härom livlig på tidningen under 
dessa dagar. Almerlöv säger att annonsavdelningen fick mottaga 
flera negativa reaktioner från annonsörer och Karl-Erik 
Johansson mötte som annonsackvisitör ett starkt motstånd på 
fältet. Den senare påpekar också att kontona och inkomsterna 
för dem som arbetade på provisionsbasis gick ned under denna 
tid. Ingrid Pellmer bekräftar detta.

Det var främst de nämnda köpmännen, som bojkottade tidningen. 
Enligt Forssman var motivet för deras handlande rädslan för att 
deras affärer med Tyskland skulle bli lidande. Almerlöv bekräf
tar att de "tre skräddarnas" annonsering var ringa och att 
bortfallet av denna inte hade någon större ekonomisk effekt på 
GHT. Däremot hade de redare och advokater, som instämde i 
skräddarprotesten genom egna skrivelser, intressen i flera fö
retag, vilket kan ha haft sin betydelse, då dessa på ett di
rekt eller indirekt sätt påverkat de företag de hade inflytan
de över att inte annonsera i GHT. Av de 34 göteborgsadvokater,
som undertecknade protestskrivelsen, innehade 16 tillsammans

24 )45 styrelseuppdrag i skilda företag. Motivet för redarna
att protestera mot Segerstedt var enligt Forssman, att det var 
livsnödvändigt för sjöfarten att goda förbindelser rådde mellan 
Sverige och Tyskland.

Det var främst lokalannonseringen som drabbades, senare i någon 
mån även riksannonseringen. Småannonserna berördes inte nämn
värt och inga annonsbyråer bojkottade GHT. När det gäller riks- 
annonsörerna gör dock Forssman undantag för de tyska firmorna. 
Han tror sig minnas att sådana företag som I.G. Farben, Bayer-
koncernen och Kodak upphörde med sin annonsering. Detta kan

25 )dock enligt Forssman ha skett senare under kriget. Karl-
Erik Johansson och Karin Setterberg betonar att det var ett 
betydligt hårdare motstånd från annonsörer i Stockholm och i 
det övriga landet än i Göteborg, något som Forssman också 
starkt erinrar sig.

När det gäller aktionens syfte menar Ingrid Segerstedt-Wiberg 
och Hans Forssman, att bojkotten mer var ett politiskt än ett 
ekonomiskt fenomen. Från vissa kretsar fanns dock en önskan att 
skada HT-koncernen ekonomiskt. Forssman motiverar detta med att
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koncernens samtliga tidningar drabbades. Almerlöv å sin sida 
hävdar, att bojkotten främst var ett vapen riktat mot GHT.

Den indragna annonseringen fick ringa ekonomiska konsekvenser 
för tidningen. Skälet härtill var, att aktionen var relativt 
begränsad och kortvarig. Om annonsörerna överförde sin annon
sering till G-P i stället, så var detta en helt marginell fö
reteelse, eller som Almerlöv uttrycker det:"De kanske sparade 
sina pengar i stället." Ingen av de intervjuade upplevde an
nonsbojkotten som ett hot mot GHT:s existens. Ingrid Pellmer 
säger: "Vi tog det med jämnmod. Vi klarade oss bra utan denna 
annonsering."

En följd av ovanstående resonemang blir, att samtliga tillfrå
gade menar att bojkotten endast hade en ytterst marginell be
tydelse för utgången av det "göteborgska tidningskriget". G-P 
skulle ändå till följd av sin upplageutveckling snart bli det 
största annonsorganet oavsett bojkotten. Allvarligare var an- 
nonsannulleringen till följd av krigsutbrottet och övriga på
frestningar företaget i samband härmed utsattes för samt de 
förluster koncernen gjort i samband med Morgontidningsäventy- 
ret. Bojkotten upplevdes som allvarlig, därför att den samman
föll med dessa händelser. Forssman menar också att en väsent
lig anledning till GHT :s svårigheter var Segerstedts motstånd 
mot att GHT skulle övergå till morgonutgivning.

Samtliga betygar sin lojalitet mot Segerstedt och tidningens 
politiska linje under denna tid. Almerlöv menar dock, att fle
ra av annonsackvisitörerna, vilka arbetade mot provision, vi
sade sitt missnöje. Karl-Erik Johansson bekräftar att ackvisi- 
törernas inkomster sjönk under denna tid, men att han person
ligen ställde upp bakom Segerstedt. Enligt Estrid Ancker skulle 
Segerstedt inför personalen julen 1939 för de anställdas skull 
ha erbjudit sig att avgå. ^6) Detta påstående förnekar de till
frågade enstämmigt och bestämt. Karin Setterberg och Forssman 
menar att Segerstedt möjligen på ett skämtsamt sätt skulle ha 
tagit upp saken med Axel Forssman. Hans Forssman finner påstå
endet ytterst osannolikt, då det strider så helt mot- Seger- 
stedts uppträdande i övrigt.
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VI. GHT - EN UTARMAD TIDNING?

"Det var under de många bojkotter
nas tid, då företaget upplevde 
ett motstånd och en ekonomisk 
påfrestning, som skulle komma 
att kännas under lång tid, "
(Hans Forssman.) 27)

För GHT utgjorde annonserna under hela trettiotalet mer än 2/3 
av de sammanlagda annons- och upplageintäkterna. G-P däremot 
fick inte mer än 1/3 av sina intäkter från annonseringen. Det 
var därför naturligt, att GHT drabbades mycket hårt i samband 
med kriget och av den minskade annonseringen. Det ökade tid- 
ningsläsandet kunde endast till en del kompensera denna för—
i 4- 28)lust.

Tabell VII. GHT :s, G-P :s och Ny Tids annonsintäkter 1935-1944.
Tusental kronor. Löpande resp. fasta priser (lev- 
nadskostnadsindex, 1935=100).

Ar GHT G-P Ny Tid
Löpande
priser

Fasta
priser

Löpande
priser

Fasta
priser

Löpande
priser

Fasta
priser

1935 2 099 2 099 760 760 416 416
1936 2 172 2 150 836 828 511 506
1937 2 244 2 158 968 931 510 490
1938 2 332 2 200 1 14 9 1 0 84 548 517
1939 2 128 1 952 1 287 1 181 558 512
1940 1 480 1 203 1 210 984 458 372
1941 1 630 1 173 1 447 1 041 552 397
1942 1 747 1 160 1 608 1 065 684 453
1943 2 033 1 329 2 002 1 308 755 493
1944 2 303 1 495 2 366 1 583 853 554

Källa: Respektive tidnings räkenskapshandlingar. 
Anm.: G-P sjudagarstidning fr o m 1939.
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Tabell VII visar, att GHT minskade sina annonsintäkter med 
drygt 30 % mellan 1939 och 1940, medan minskningen för G-P och 
Ny Tid stannade vid 6 respektive knappt 18 %. G-P överträffade 
redan 1941 med bred marginal 1938 års siffror, medan det skulle 
dröja till 1944 innan GHT kom upp i 1938 års resultat. Till 
följd av sitt högre annonspris kunde dock GHT erhålla större 
annonsintäkter än G-P till år 1943, trots att tidningen passe
rats i volym två år före.

Bilden av det allvarliga i GHT:s ekonomiska situation förstärks, 
om vi ser på annonsintäktsutvecklingen i fasta priser. GHT:s 
annonsintäkter sjönk med 38 % mellan 1939 och 1940, medan 
minskningen för G-P och Ny Tid stannade vid 17 respektive 27 %.

Är 1944 låg GHT:s annonsintäkter - fortfarande i fasta priser - 
drygt 30 % under 1938 års nivå, medan G-P och Ny Tid låg över 
1938 års nivå med 46 respektive 8 %.

Trots GHT:s förluster på annonssidan redovisade koncernen 
(Göteborgs Handelstidnings AB) som helhet en ökad vinst i pro
cent av aktiekapitalet från 21,2 till 23,8 % mellan femårspe
rioderna 1935-39 och 1940-44. Förklaringen till det förbättra
de resultatet - trots de försämrade annonsinkomsterna för mo
derorganet - torde ligga i att koncernen nu undgick de förlus
ter som utgivningen av Morgontidningen innebar. Denna tidning, 
som hade startats 1932 för att möta G-P:s upplageframgångar, 
förde med sig en ackumulerad förlust för HT-koncernen på ca 
5 miljoner kronor och lades ned 1940.

I slutet av 1920-talet hade HT-koncernen ett antal mycket goda 
år. Nettovinsten låg på över en halv miljon kronor per år och 
till aktieägarna delades 40 % av aktiekapitalet ut eller ca 
400 000 kronor. Dessa års resterande besparingar gick helt åt 
att täcka de värsta förlusterna från Morgontidningen. Utdel
ningen till aktieägarna sjönk kraftigt under trettio- och fyr
tiotalen, eller från drygt 30 % 1930 till 5 % 1940-44.

Svårigheterna med Morgontidningen fick även andra konsekvenser 
för koncernen. Harry Hjörne skriver i sina memoarer:"Då vi i 
slutet av 1937 sågo hur utmattad GHT blivit genom de stora för
lusterna på Morgontidningen och hur man för att få pengar till



25 .

detta blad försvagade Göteborgs-Tidningen, satte vi fr o m
1939 in en stöt som vi beräknade skulle få avgörande betydelse.

29 )Göteborgs-Posten startade ett söndagsnummer..." G-P :s
söndagsupplaga kom snart att utgöra en allvarlig konkurrent åt 
GT :s söndagsutgivning. Redan 1943 var G-P :s söndagsupplaga 
större än GT:s.

Sammanfattningsvis var den minskade annonseringen ingen ekono
misk katastrof för företaget som helhet. Framför allt kan an
nonsbojkotten - jämfört med förlusterna på Morgontidningen, 
startandet av G-P :s söndagsnummer samt svårigheterna i sam
band med krigsutbrottet - inte ha haft mer än en marginell be
tydelse i det här avseendet.
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VII. SUMMERING

"H&gon lust att utnyttja en an
nonsbojkott hade jag inte... 
Matchen hade G-P vunnit genom 
segern över Morgontidningen och 
Handelstidningen, en hård match 
förd enligt spelets regler. An
nonsbojkotter hade vi haft nog
av. so)
(Harry Hjörne.) 7

Undersökningen har ägnats åt frågan huruvida det under andra 
världskriget förekom en annonsbojkott med Göteborgs Handels- 
och Sjöfarts-Tidning orsakad av chefredaktören Torgny Seger- 
stedts artiklar om nazismen och om förhållandena i det Tredje 
Riket.

En analys av den befintliga annonsstatistiken visade, att myc
ket tyder på att tidningens annonsnedgång 1940 delvis var or
sakad av en bojkott. Tydligast framträder denna tendens på lo
kalannonsmarknaden. Annonsbojkotten kan dock bara vara en del 
av förklaringen till den minskade annonsvolymen. Krigsläget 
medförde naturligt en minskad annonsering och den drabbade 
GHT speciellt hårt till följd av tidningens stora riksannons- 
volym. Konkurrensen med G-P, som 1940 hade dubbelt så stor upp
laga som GHT, hade under 1930-talet inneburit en successivt 
ökad annonsering i den förra tidningen och en stagnation i den 
senare. Det var därför naturligt att en annonsnedgång hårdast 
drabbade GHT.

Av de tre köpmännen inom konfektionsbranschen, som genom sin 
protestskrivelse anses ha inlett bojkotten, annonserade en 
sina nyårsrealisationer i GHT årsskiftet 1939/40 och ingen 
årsskiftet 1940/41. Då denna annonsering dock varit obetydlig 
redan 1938-1939 påverkade denna förlust inte nämnvärt GHT :s 
annonsvolym.

Inom GHT närstående kretsar var man 1940 övertygad om att tid
ningen var utsatt för en annonsbojkott från lokalannonsörer. 
Påståendet vilar på den sjunkande annonsvolymen och på nega-
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tiva reaktioner från tidningens annonsörer.

En studie av GHT:s annonsintäkter och koncernens ekonomiska re
sultat de aktuella åren visar, att annonsbojkotten inte innebar 
någon nämnvärd ekonomisk förlust för företaget. Annonseringen 
fortsatte fast i minskad omfattning i koncernens två övriga 
tidningar. Allvarligare var de försämrade konjunkturerna i sam
band med kriget och det misslyckade experimentet med utgivning
en av Morgontidningen 1932-1940.

Huvudresultatet av undersökningen blir, att en viss bojkott 
från lokalannonsörer ägde rum 1940. Svårigheten är att bestämma 
hur omfattande den var. Frågan är emellertid från konkurrens
synpunkt av mindre vikt, eftersom de ekonomiska konsekvenserna 
på grund av bojkottens begränsade natur och kortvarighet varit 
negligerbara, och eftersom det har konstaterats att andra fak
torer har varit utslagsgivande för utgången av det göteborgska 
tidningskriget. Annonsbojkotten är sålunda mer intressant som 
ett politiskt än som ett ekonomiskt fenomen.
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NOTER

1. Kupletten "Tre musketörer" ur revyn "Dessa virriga tider" 
1940. Tryckt i revyns programblad (Teaterhistoriska museet, 
Göteborg).

2. Svensk Uppslagsbok, band 25 sp. 754. 2:a uppl. 1963.
3. Ancker, E., Torgny Segerstedt 1876-1945. Sthlm 1962, s.405. 

Andersson, S., "Torgny Segerstedt och arbetarrörelsen stod 
varandra nära under kriget" (Ny Tid 30/11 1965). Forssman, 
H., "Kompromissens dödsfiende" (GHT 31/3 1970). Furhoff, L. 
- Hederberg, H., Dagspressen i Sverige. 2:a uppl. Sthlm 
1969, s. 130. Lagerstedt, L., Åttaårigt intermezzo (i:
Press och pressfolk i Västsverige 1902-1972. Gbg 1972, s. 
120). Leche-Löfgren, M., Hård Tid. Sthlm 1946, s. 239. 
Segerstedt-Wiberg, I., Torgny Segerstedt. Sthlm 1955, s. 
157. Vretblad, J. m fl, Den lilla röa. GT fyller sexti.
Gbg 1962, s. 110 f.
Annonsbojkotten mot GHT är ingen unik händelse i svensk 
presshistoria. Flera tidningar har någon gång ansett sig 
vara utsatta för bojkotter. Som exempel kan nämnas att G-P 
under Harry Hjörnes första år som chefredaktör ansåg sig 
bojkottad av en annonsbyrå på grund av att tidningen skulle 
vara kommunistiskt ledd. (Forsström, B., Harry Hjörne och 
Göteborgs-Posten 1926-1940. Lindome 1977, s. 64 och 82 
ff.) Ett annat exempel är Stockholms-Tidningen, som i en 
intern utredning om annonskonkurrensen med DN för fram, att 
"StT är för närvarande utsatt för bojkottaktioner i fråga 
om annonser (från huvudsakligen lokalannonsörer) från 
1: Företag med judiska innehavare. 2: Vissa banker och dem 
närstående företag. 3: Företag som känner sig angripna i 
Högbroforsaffären" (StT:s arkiv FI : 9. Pressarkivet, RA).
Att just HT-bojkotten fått en sådan genomslagskraft i de
batten beror sannolikt på att man menar att den fått en av
görande betydelse för konkurrenssituationen i Göteborg.

4. Cit. ur Hjörne, H., Äventyr i tidningarnas värld. Uppsala 
1965, s. 192.

5. G-P, GMP 18/12 1939. Se vidare bilaga 1.
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. G-P, GMP 22/12 1939.
7. GHT, G-P 30/12 1939.
8. GHT 9/1 1940.
9. Korrespondensen till Torgny Segerstedt under de aktuella 

månaderna ger flera exempel på det upphetsade stämnings
läget. "...Det finns icke en enda rättänkande människa med 
undantag av de lägst stående oroselementen som f n hålla 
med i Edra åsikter. Om Ni är klok så sänd ett ombud för 
att lyssna på de samtal som föras av Edra större annonsö- 
rer på Köpmännens aftnar, Avenyn Göteborg. Ni skulle då 
säkerligen förstå huru nära till hands en liten extra an
nonsbojkott kan åstadkommas. Som man bäddar får man ligga." 
(Brev till T. Segerstedt 21/12 1939. Segerstedtsarkivet, 
Göteborgs Universitetsbibliotek.)

10. Segerstedt-Wiberg, a.a., s. 157 f.
11. Jonsson, S■, Annonser och tidningskonkurrens. Kungälv 

1977, s. 17 et passim.
12. Mattson, B,-M., Press och Kapital. En undersökning av 

Göteborgs Morgonpost och Aftonposten 1896-1956 (Ekonomisk
historiska institutionen, Göteborgs Universitet. 1972. 
Stencil, s. 50 ff).

13. För en utförligare beskrivning av och förklaring av an
nonskonkurrensen i Göteborg, se Jonsson.

14. Leche-Löfgren, a.a., s. 239.
15. Mattson, a.a., s. 50 f.
16. Brev till Harry Hjörne 29/12 1939. Göteborgs-Postens 

arkiv.
17. Segerstedtsarkivet, GUB.
18. Korrespondensen till T. Segerstedt. Segerstedtsarkivet,

GUB.
19. Så sent som i maj 1945 diskuteras dock en PM författad av 

annonsdirektören John Ramborgh. Då vi med ledning av denna 
PM kan konstatera att man från tidningens sida upplevde 
sig vara utsatt för en annonsbojkott under kriget, skall 
vi här citera valda delar av nämnda PM: "Persils annonser
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19. infördes i GHT till slutet av 1942, då denna annonsör an
slöt sig till dem, som av politiska skäl drog in sina an
nonser i GHT (vår kurs.). Allmänna annonsbyrån, som hand
har denna firmas annonsering, meddelade för någon tid se
dan, att GHT åter var medtagen i annonsplanen för den pla
nerade vårannonseringen. Då Persils verkställande direktör 
Kox var inblandad i Dagspostaffären, meddelades annonsby
rån efter konferens på tidningen att GHT icke önskade in
föra denna firmas annonser (vår kurs.). Idag blev jag upp
ringd av annonsbyrån, som meddelade, att Persil nu skulle 
sätta igång en stor vårkampanj - över 100 000 kr netto - 
och att alla de svenska tidningarna, även de kommunistis
ka, utom GHT komma att införa annonserna. Byrån bad oss 
därför taga frågan under förnyad prövning ... Skall man 
se affärsmässigt på saken, får jag nog, ehuru det för mig 
personligen är ytterst motbjudande, tillstyrka att Persils 
annonser åter får införas i GHT." (PM beträffande Persils 
annonsering. GHT Styr. Prot. 17/5 1945. Bil. GHT :s arkiv, 
GUB.) Styrelsen beslöt att vid de två följande sammanträ
dena bordlägga frågan. Den sista augusti 1945 beslöt dock 
styrelsen, "att med hänsyn till numera inträffade föränd
rade förhållanden införa annonser från Persil". (GHT Styr. 
Prot. 30/8 1945. GHT:s arkiv, GUB.)

20. GHT:s arkiv, GUB.
21. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för konfek- 

tionsutskottet inom Föreningen Göteborgs Herrekiperingar 
29/11 1939. Göteborgs Köpmannaförbunds arkiv.

22. Protokoll fört vid möte med Föreningen Göteborgs Herrekipe- 
ringar 11/12 1939. Göteborgs Köpmannaförbunds arkiv.

23. Intervju med Karl-Erik Johansson.
24. Personregistret i Svenska Aktiebolag 1941.
25. Se vidare not 19.
26. Ancker, a.a., s. 405.
27. Forssman, H., Kompromissens dödsfiende (GHT 31/3 1970).
28. Jonsson, a.a., s. 102.

29• Hjörne, a.a., s. 179.
30. Hjörne, a.a., s. 192.
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Bilaga 1 33.

el protest
De tre tänkvärda orden Sam

hallsanda, Vaksamhet, Tystnad 
möta vi i dessa dagar överallt, 
och svenska folket lever ock efter 
de kloka Unkarl som ligga bakom 
dessa ord. Sällan ha väl större 
prov på samhallsanda ' visats än i 
dessa dagar, där var och en gör 
siu bästa för att hindra eller lind
ra krigets fasor. Forsvarsintresset 
inom alla folklager är storartat, 
alia vilja vara med om att skydda 
vart land och vår frihet.

Vår regering har l dessa dagar 
hart när övermänskliga svårighe
ter att bemästra, då det gäller att 
hålla Sverige uUnför världsbran
den, men trots det icke svika bro
derlandet i öster. Hegeringen har 
Hksom hela svenska folket som 
sin ledstjärna tre ord: SamhalIs- 
anda, Vaksamhet, Tystnad.

Pressen skall vara en spegelbild 
av vad som rör sig i tiden och 
den har i dag en synnerligen 
grannlaga uppgift. Några oförsik
tiga ord kunna ha ödesdigra följ
der, men våra tidningsmän veU 
att de alltjämt ha större tryck
frihet än 1 nndrn länder, och do4 
Imika rätt sin frihet, iy även på 
MditingNmiaktinnon mölos man av 
«I»; tre orden: SnmhäUsanda, Vak
samhet, Tystnad.

I denna tid då alla göra allt för 
att rädda freden bedriver däremot 
Handelstidningen en journalistik, 
som i dagens svåra läge bryter 
ned vad många sökt rädda. Den 
hetspropaganda tidningen utövar 
och det språk den för mot 
krigförande stormakter är icke vad 
som bör förekomma i ett neutralt 
lands tidningar. Nu ha tidningens 
arroganta och hatfylida skriverier 
om Tredje Hiket ånyo väckt en 
stor uppmärksamhet i Tyskland 
och behandlats såväl i en skarpt 
hållen artikel i Hamburger Frem
denblatt under rubriken "Är detta 
neutralt?*, som även i den tyska 
radion, där Sverige varnats för 
att föra ett sådant språk mot 
Tyskland.

Det övervägande flertalet av 
svenska folket, så även vi, bysa

en uppriktig avsky för allt för
tryck av den enskilda friheten och 
för varje form av diktatur, men i 
dagens läge måste vi tyvärr dölja 
dessa våra känslor, ty i den nu
varande hårda politiken göra våra 
åsikter varken från eller till i sak 
men kunna däremot skada vårt 
land. Att på satt som Handelstid
ningen giva luft åt sina känslor 
är icke god Samhallsandat det är 
icke Vaksamhet och det är icke 
Tystnad. Handelstidningens oba
lanserade skriverier äro en fara för 
vårt land, ty tidningen kan icke 
rätt bruka sin frihet.

Förmodligen önskar tidningens 
chefredaktör genom sina skriverier 
skaffa sig ett tryckfrihetsåtal för 
att därmed skapa en martyrgloria 
av frihe’ens apostel omkring sin 
person, men vi andra jordbundna 
medborgare ha icke råd att låta 
honom leka med elden då det 
blåser full storm. Vårt lands fri
het kan stå på spel.

Genom att inget blir sagt i denna 
sak, kan man få en uppfattning 
att denna journalistik allmänt gil
las, men sÄ är icke fallet, ty i 
myckel vida kretsar av alla par
tier och alla samhällsklasser hyses 
i dag stor ängslan för Handelstid
ningens skriverier. Måttet är nu 
rågat, och vi våga U oss friheten 
att på tusentals frihetsälskande 
medborgares vägnar uttala en 
skarp protest däremot. —• ltFrlhet 
är det bästa ting som sökas kan 
all världen kring, för den, henne 
väl kan bära.”

Förmodligen kommer i något 
kommande "I Dag" att i en med
lidande ton talas om "de dunster 
av dyns bottensatser som spridas 
då förnumstiga krämare ge luft åt 
sina känslor", men vi ha även tagit 
en sådan eventualitet i övervä
gande innan vi avfattat denna pro
test mot Handelstidningens skri-, 
verier. Vi ha vågat taga detta 
steg endast för att på vårt sätt 
och enligt vår mening följa upp
maningen Samhallsanda, Vaksam
het, Tystnad.

Göteborg den 16 december 1039.

Rich. Berlin Sven Gulin J:r Valerius Hansson
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