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1. Inledning 

1930-talet var ett decennium av politiska kriser, oro och upptrappning. Både i Sverige och i 

övriga världen var spänningarna starka både mellan länder och inom dem, och konflikten 

mellan vår tids två dominerande politiska styrelseskick – demokrati och diktatur – ställdes på 

sin spets i utlösandet av den militärt största sammandrabbningen i mänsklighetens historia: 

andra världskriget. Sverige stod utanför kriget, men var ändå geografiskt mitt i konflikten och 

hotet av att dras in var fullt reellt och skapade en känslig politisk situation. Sverige hade 

sedan 1936 en koalitionsregering mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, men valde 

efter viss debatt att skapa en samlingsregering i december 1939, då Finland blivit angripet och 

kriget snabbt hade spritt sig till Sveriges gränser. Denna bestod av Bondeförbundet, 

Högerpartiet, Folkpartiet och Socialdemokraterna, vilket som största parti behöll Per Albin 

Hansson som statsminister (kommunisterna varken ville eller fick vara med, delvis på grund 

av deras officiella stöd för Sovjetunionen i deras anfall på Finland1). Justitieministerposten, 

som fokus ligger på i denna uppsats, behölls av bondeförbundaren K G Westman. Trots att 

Per Albin Hansson vid krigets utbrott försäkrat att ”Sveriges beredskap är god”2 var detta att 

tänja sanningen väl långt. Sverige hade i riksdagen 1925 beslutat att minska den militära 

budgeten och trappa ner försvaret, och även om ökade anslag hade beviljats under 30-talet så 

var försvaret 1939 långt ifrån kapabelt att hantera ett världskrig å Sveriges vägnar. Vad 

samlingsregeringen därmed tveklöst var överens om var att med alla medel hålla Sverige 

utanför kriget. Hur dessa medel såg ut och vilka de var, kom däremot under hetsig debatt.  

 

Efter utrikespolitiska ställningstaganden, var frågor som låg under justitieministerns ansvar 

kanske de mest debatterade under krigsåren. Frågan om presscensur och 

tryckfrihetsförordningen blev central och möttes av diametralt olika ståndpunkter ifrån 

regeringspartierna; särskilt Bondeförbundet och Folkpartiet kan ses som de två tydligaste 

motpolerna i debatten, där Bondeförbundet stod för en mycket sträng tillämpning av alla 

statliga medel för att minska eventuell provokation mot andra länder, främst Nazityskland, 

från pressen som kunde riskera att Sverige drogs med i kriget. Inte minst K G Westman själv 

stod för denna linje. Folkpartiet å andra sidan, vilandes på en tydlig liberal grund, såg det som 

högst problematiskt att begränsa den medborgerliga friheten att uttrycka sig ocensurerat. Då 

Westman hösten 1943 tvingades avgå på grund av sjukdom ersattes han av Folkpartiets 

                                                 
1 Hans Dahlberg, Hundra år i Sverige. Krönika över ett dramatiskt sekel (Stockholm: Albert 

Bonniers Förlag, 2001), s. 177. 
2 Hansson citerad efter Dahlberg 2001, s. 151. 
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Thorwald Bergquist. I samma veva började också de pressbegränsningar som införts under 

krigets tidigare skede uppluckras, för att i vissa fall helt avskaffas. Finns det ett samband i 

skiftet av justitieminister – och därmed en tydlig ideologisk förändring hos den ansvarige – 

just detta år eller är detta en för svag faktor för att kunna ha varit avgörande för så pass 

allvarliga frågor som press- och yttrandefriheter under ett rasande världskrig? Vilket 

inflytande hade den ansvarige ministern, och hur bottnade det i deras respektive 

partitillhörigheter och partiernas ställningstagande i frågan? Vilken roll för 

tryckfrihetsförordningens tillämpning spelade justitieministrarna Westman och Bergquists 

olika respektive partitillhörigheter och ideologiska ståndpunkter? 

 

Centralt undersökningsområde blir i och med min frågeställning och angränsande frågor 

Bondeförbundets respektive Folkpartiets ståndpunkter i frågan om tryckfrihetsförordningen, 

och på vilka grunder dessa uppkommit. Jag har därför till stor del undersökt partiernas 

program och utveckling, främst under 30-talet, för att kunna få ett sammanhang och en 

nyanserad bild av frågan. Materialet som behandlar detta ämne är oerhört omfattande. Med 

den begränsade tidens faktor inkluderad har jag valt att lägga något större fokus på 

Bondeförbundet, då utvecklingen och ideologin – eller avsaknaden av den – framstår som mer 

komplex än Folkpartiets. Dessutom kan den sägas vara mer central för min uppsats, då de i 

form av K G Westman innehade posten 7 år medan Thorwald Bergquist endast hade den 

under knappt 2 års tid. Jag har också försökt utröna huruvida Westman respektive Bergquist 

kan ses som typiska representanter för sitt parti. Gällande Westman har detta inneburit föga 

svårigheter då han varit ett av Bondeförbundets mest tongivande namn under denna period 

och dessutom fört politiska anteckningar och hållit flertalet transkriberade tal. Bergquist har 

varit svårare då han inte varit någon stor profil inom Folkpartiet. Jag tycker mig dock ha hittat 

tillräckligt material för att kunna fastställa hans hållning på ett oproblematiskt sätt. 

 

I min uppsats har jag också vid tillfällen valt att använda följande förkortningar på grund av 

dess frekvens: 

 Bondeförbundet (BF)  

 Folkpartiet (FP)  

 Tryckfrihetsförordningen (TF) 
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2. Bakgrund 

2.1 En ”vettskrämd” regering agerar 

Då det stått klart att kriget med lätthet kunde ta sig till Sverige var det för regeringen bråttom 

att få kontroll över de kritiska rösterna inom landet som under 30-talets gång hade fått mycket 

negativ uppmärksamhet, speciellt i Nazityskland. Inte minst på grund av Torgny Segerstedts 

uttalanden i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) hade Sverige under hela 30-talet 

fått protester av den tyske ambassadören, vilket började redan direkt efter det 

nationalsocialistiska maktövertagandet i Tyskland 1933 med Segerstedts numera närmast 

bevingade ord ”Herr Hitler är en förolämpning” (detta uttalande blev också grunden till det 

första tryckfrihetsåtalet i Sverige gällande den nya regimen i Tyskland)3. Under hela 30-talet 

byggdes det ut allt fler möjligheter att kontrollera pressen, t.ex. gjorde några 

uppmärksammade fall 1937 Westman att starta en utredning för att täppa till en lucka i 

tryckfrihetsförordningen om bulvaner som utgivare, något som genomfördes två år senare.4 

Under det att kriget pågick användes flertalet kontrollerande medel gentemot pressen: åtal och 

konfiskationer genom tillämpande av TF, transportförbud och skapandet av Statens 

informationsstyrelse (SIS) och Pressnämnden – två organ som skulle verka för ”självcensur” 

inom pressen. Även en ändring i grundlagen infördes under kriget, den s.k. censurlagen som 

innebar en obligatorisk förhandsgranskning av tryckta skrifter då Sverige befann sig i krig. 

Denna avskaffades dock redan i maj 1945 då man såg kriget snabbt gå mot sitt slut, och 

förblev därmed oanvänd.5 Hotet om censur var dock konstant och pressen – med Segerstedt i 

bräschen som kallade regeringen ”vettskrämd” i dess agerande – rasade mot de begränsande 

åtgärderna.6 

 

Tryckfrihetsförordningen som tillämpades under denna tid tillkom 1812, och paragrafen som 

kunde användas som censurverktyg var främst § 3.9. 

 ”Tryckfrihetsförordningen § 3: skola såsom missbruk av tryckfriheten anses… 9:o. 

Smädliga, förgripliga eller till osämja med främmande makter syftande omdömen och 

yttranden om samtida nationer eller stater, med vilka riket är i fredligt förhållande, om 

                                                 
3 Nils Funcke, Tryckfriheten. Ordets män och statsmakterna (Stockholm: Carlsson bokförlag, 

2006), s. 48, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3/2-1933, citerat efter Åmark 2011, s. 

210. 
4 Funcke 2006, s. 102. 

5 Krister Wahlbäck, Göran Boberg, Sveriges sak är vår. Svensk utrikespolitik 1939-45 i 

dokument (Stockholm: Prisma, 1966), s. 179, Funcke 2006, s. 117, 123, 131. 
6 Anders Björnsson, Skuggor av ett förflutet. Bondeförbundet och trettiotalet (Lund: Sekel, 

2009), s. 137. 
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deras vardande överhet, regering eller regeringssätt, högre ämbetsmän och sändebud, 

inre eller yttre förhållanden, företag eller underhandlingar; förbrytelsen skall anses 

enligt 8 kap. 28 § strafflagen, och skriften konfiskeras.”7  

Detta kompletterades med en del i § 3.9.2: ”är skriften ej smädlig eller förgriplig, men 

genom densamma missförstånd med utländsk makt sig yppat, må den utan rättegång 

konfiskeras.”8 Denna del av TF ansågs gå illa ihop med andan i övriga lagtexten, och 

man hade till och med varit nära att ta bort den helt och hållet under 1912 års revision 

av TF, då man också fällde utlåtandet ”det vill synas som om dess betydelse i 

framtiden ej skulle kunna bliva någon annan än möjligheten att sätta den svenska 

regeringen i en obehaglig mellanhand”.9 Mycket på grund av detta hade denna del inte 

tillämpats aktivt på en mycket lång tid, inte heller under första världskriget, och ansågs 

av många som antikverad. Westman såg dock inte detta som ett problem, utan kallar 

den tvärtom för ”behövlig och nyttig” och såg det som en stor fördel ”att man kommer 

förbi den oberäkneliga och i utrikespolitiska frågor omdömeslösa juryn”.10 Med detta 

menade han fördelen av att konfiskera material utan rättegång, något som aldrig 

tidigare gjorts. Lagparagrafen ansågs flytande med utrymme för stor tolkningsfrihet, 

och det westmanska sättet av hård tillämpning var kontroversiellt.11 

 

2.2 Bondeförbundet och K G Westman 

Karl Gustaf Westman (1876-1944) var rättshistoriker och hade tidigare varit 

ecklesiastikminister i Hammarskjölds regering 1914-1917, samt utrikesminister i 

”sommarregeringen” 1936; han ansågs vara Bondeförbundets stora auktoritet i 

utrikespolitiska frågor. Westman kom från höger in i partiet, exempelvis var hans första 

politiska engagemang i föreningen Heimdals styrelse som han satt i ända fram till sin första 

professur 1910.12 På sin post som justitieminister intog han tidigt en auktoritär syn på 

pressdoktrinen och menade att medborgarnas förtroende för staten skapades mycket igenom 

                                                 
7 Wahlbäck & Boberg 1966, s. 179. 

8 Funcke 2006, s. 77. 
9 Ibid. 
10 Carlgren, Wilhelm Mauritz [red.], K. G. Westman. Politiska anteckningar september 1939-

mars 1943 (Stockholm: Kungliga Samfundet för utgivande av handskrifter rörande 

Skandinaviens historia, 1981), 17/11-1939, Funcke 2006, s. 77. 

11 Funcke 2006, s. 78. 
12 Ragnar Björk, Alf W. Johansson [red.], Svenska historiker. Från medeltid till våra dagar, 

(Stockholm: Norstedts, 2009). Rolf Nygren, ”Karl Gustaf Westman (1876-1944)”, s. 380-381, 

Björnsson 2009, s. 63, s. 138. 
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dess förmåga att hålla folket och pressen enad längs regeringens hållningslinje.13 På så sätt 

var han en typisk bondeförbundare. Det finns även tecken som tyder på att han i sin 

auktoritära syn går längre än så, till exempel ifrågasätter han om demokratin är det bästa 

styrelseskicket och starka tendenser till antisemitism syns i hans anteckningar.14 Det är dock 

svårt att avgöra vikten av dessa åsikter och huruvida de skulle göra honom tyskvänlig, och på 

så sätt i förlängningen kunde ha påverkat hans omdöme om TF och vilka åtal han valt att 

väcka; det förblir spekulationer. 

 

Bondeförbundet var ett relativt ungt parti grundat 1913 dock utan att lyckas ena den politiska 

bonderörelsen förrän 1921. Slutprodukten ledde dock till oerhörd snabb tillväxt och BF var 

stora valvinnare 1932. De gjorde skillnad på sitt eget parti som annorlunda än andra 

”idépartier”: de var ett intresseparti, ett klassparti som representerade bönderna som kände att 

de höll på att förlora inte bara i ekonomiska konkurrensen med industrisektorn, utan också i 

kampen om makt och inflytande i det demokratiska systemet, delvis på grund av 

röstfördelningssystemet.15 I denna grund ligger onekligen en svag ideologisk hållning och 

partiet präglas därför starkt av pragmatism, inte minst under 30- och 40-talen efter att Axel 

Pehrsson-Bramstorp 
16 tillträtt som partiledare och påbörjat ett förnyande av partiet. I 

grundandet av partiet och under dess tillväxt på 20-talet kan man dock se en tydlig 

nykonservativ linje i politiken, med alltifrån motstånd till kvinnlig rösträtt och skepsis kring 

det demokratiska systemet (som hos Westman) till en tydlig nationalistisk bas och en 

antibyråkratism och antikapitalism. Nationalromantik sammanföll med bonderomantik och 

präglade även partiets människosyn.17 Fascistiskt influerade tankegångar och i vissa fall 

                                                 

13 Kent Zetterberg, Liberalism i kris. Folkpartiet 1939-1945 (Stockholm: LiberFörlag, 1975), 

s. 215, Björnsson 2009, s. 138. 
14 Karl Gustav Westman, ”Sverige och storkriget”, Tal vid distriktsstämma med 

Bondeförbundet i Uppsala län 21/4-1940. Funcke 2006, s. 148. 
15 Björnsson 2009, s. 52-53, 90, 92, Bondeförbundets grundprogram 1933, punkt 5, 

Bondeförbundets 25-årsjubileum (Malmö: Skånska dagbladets tryckeri, 1936). Bernhard 

Näsgård, ”Bondeförbundarna i riksdagen”, s. 130. 
16 Axel Pehrsson-Bramstorp, liksom Folkpartiledaren Gustaf Andersson i Rasjön, kallades 

efter namnskicket i andra kammaren under denna tid efter den ort eller gård där de bodde om 

namnen delades av flera ledamöter. I denna text kommer de därför benämnas Bramstorp 

respektive Rasjön. 
17 Rolf Torstendahl, Mellan nykonservatism och liberalism. Idébrytningar inom högern och 

bondepartierna 1918-1934 (Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1969), s. 195, Björnsson, s. 53, 

58, 72. 
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öppen antisemitism18 utgjorde en anmärkningsvärd del av Bondeförbundets 30-tal, och 

rastänkande letade sig in i partiprogrammet 1933 där den fjärde punkten lyder:  

”Som nationell uppgift framstår den svenska folkstammens bevarande mot inblandning 

av mindervärdiga utländska raselement samt motverkandet av invandring till Sverige av 

icke önskvärda främlingar. Folkmaterialets bevarande och stärkande är en livsfråga för 

vår nationella utveckling. Ett energiskt arbete måste bedrivas för folkhälsans höjande 

och vårt folk skyddas mot degenererande inflytelser.”19 

Även om detta var ovanligt artikulerat, fanns liknande tankegångar även i andra partier under 

denna tid – frågan är varför det blev just så utpräglat hos BF. En förklaring kan ligga i det 

angränsande i synen på sedlighet. En skötsamhetskultur var starkt utvecklad i partiet. Förutom 

skepsis mot avarter överlag, fanns ett starkt motstånd mot alkohol och det spritmissbruk som 

blivit så vanligt i Sverige under 1900-talets första del, men även jazz- och swingkulturen var 

en del av det som kändes främmande, opassande och slarvigt. Man ville forma goda 

karaktärer inom partiet, och överhuvudtaget i landet.20 Detta i kombination med 

nationalromantiken minskar avståndet till rastankar. Det ska också sägas att även böndernas 

överlägsenhet gentemot exempelvis industriarbetarna är tydligt, även om det bara ytterst 

sällan menades vara en faktisk rasskillnad dem emellan – där handlade det mest om 

böndernas levnadssätt i förhållande till industrialismens tidevarv. Bondeförbundet kan på så 

sätt ses som ett motståndsparti – ”motstånd till förändring”, som Björnsson beskriver det, och 

därmed definierat konservativt.21 

 

Partiet räknades som borgerligt men trots deras många nykonservativa drag var de inte 

renodlat konservativa; det fanns drag av individualism och ekonomisk liberalism i politiken, 

och på vissa punkter under 30-talet förde de en socialistisk, protektionistisk ekonomisk 

linje.22 I försvarsfrågan intog BF dessutom en klar nedrustningshållning: i sparsamhetens 

anda var man emot för stora statliga utgifter över huvud taget och försvaret var inte posten att 

helst lägga pengarna på. Man ville ha ett flexibelt försvar – det vill sägas rusta ner när det inte 

behövs och rusta upp då hotbilden växer – snarare än ett konstant upprätthållande, och därför 

hade man också röstat för nedskärningar i försvaret 1925 då hotbilden ansågs låg. 

                                                 
18 Riksdagsmannen Otto Wallén hade under ett riksdagsanförande 1939 sagt att han ”utan att 

blygas” var antisemit. 

19 Bondeförbundets grundprogram 1933, punkt 4. 
20 Björnsson 2009, s. 45f. 
21 Ibid., s. 43. 
22 Torstendahl 1969, s. 195, Björnsson 2009, s. 72. 
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Utrikespolitik var man dessutom generellt ointresserad av och ville hålla en strikt neutral kurs 

i fråga om samarbete och försvar; starka protester hördes till exempel inom BF då Sverige 

gick med i Nationernas Förbund. Freden var viktigast av allt, och man ville inte tvingas in i 

något krig på grund av något annat land – eller en illojal journalist, till exempel Torgny 

Segerstedt.23 Principer var högst sekundärt; historikern Alf W. Johansson kallar BF under 

denna tid för ”det mest anpassningsbara partiet” och Björnsson menar i sin bok att partiet ”var 

redo att kompromettera sig”, ”kasta en hel del principer över ända” för att få inflytande och 

att det inte var frågan om ”några principdeklarationer” under deras tid vid makten.24 

  

1933 förändras partiet i grunden med den så kallade ”kohandeln” med Socialdemokraterna. I 

utbyte mot att stödja Socialdemokraternas budget fick BF igenom ett minimipris på 

jordbruksprodukter och ett skydd mot inhemsk produktion.25 Högerpartiet och Folkpartiet 

rasar över sveket från deras borgerliga broder; själva påstår BF att de var nöjda över att ha 

försvarat sin representationsgrupp och menade att det bara var en ”frontalförändring” och att 

det redan innan självständigt utvecklats till ”ett verkligt centerparti” – ”särskilt under 

nuvarande ledare”, som det står i Bondeförbundets 25-årsjubileumsbok, syftande på 

Bramstorp.26 Detta blir även grunden till samarbetsregeringen med Socialdemokraterna 1936-

1939, och spär på uppfattningen om ett principsvagt parti – Björnsson går till och med så 

långt att han kallar deras linje ”benhård icke-aktivism” under deras 9 år vid makten.27 

 

Då kriget bröt ut var positionen självklar för BF: Sverige skulle med alla medel hålla sig 

utanför det. Eftergifter gentemot Nazityskland accepterades med lätthet, då det visade sig vara 

priset.28 Gällande beredskapsdemokratin – under krigsåren inskränkningar i politiska friheter 

såsom förenings-, yttrande- och tryckfriheten29 – såg det likadant ut: BF röstade med 

förbluffande enighet för samtliga reformer gällande begränsning av dem, och ville rent av 

använda sig av ytterligare hårdare medel för att uppnå lojalitet hos organisationer och press.30 

En intern debatt i partiet gällande detta lyser dock med sin frånvaro – efter en genomgång av 

                                                 

23 Björnsson 2009, s. 56, 59f., Zetterberg 1975, s. 209. 
24 Johansson citerad efter Björnsson 2009, 136, Björnssons uttalanden: ibid., s. 161, 72 resp. 

160. 
25 Björnsson 2009, s. 151. 
26 Näsgård 1936, Bondeförbundets 25…, s. 130. 

27 Björnsson 2009, s. 160. 
28 Ibid., s. 161. 
29 Zetterberg 1975, s. 209. 
30 Ibid., s. 215. 
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partitidningar, partiprogram och valmanifest under hela beredskapsperioden har jag endast 

funnit ett exempel31 på att dessa inskränkningar överhuvudtaget nämns, och ingen annan 

läsning nämner att en sådan debatt skulle finnas; frågan var närmast en ickefråga. Man stödde 

helhjärtat samlingsregeringens linje. 

 

2.3 Folkpartiet och Thorwald Bergquist 

Folkpartiet var på många sätt Bondeförbundets motpol, trots att de båda räknades som 

borgerliga partier. FP hade djupa ideologiska rötter, och det första liberala riksdagspartiet 

uppstod redan 1902 och hade stort inflytande fram tills 1923 då partiet splittrades i två över 

frågan om alkoholförbudet. Efter valet 1932 då båda grupperna tappat stort (bland annat till 

Bondeförbundet), valde de att återförenas 1934 och bildade därmed Folkpartiet liberalerna.32 I 

partiprogrammet från samma år heter första punkten ”Demokratiens värnande”: 

”Värnandet av den folkliga självstyrelsen är en huvuduppgift för partiet. Varje hot mot 

denna självstyrelse och varje tendens till diktatursträvanden måste avvisas, från vilket 

håll de än må komma. 

     Frihet utan självvåld, rättvisa utan godtycke och mannamån, kvinnans likställighet, 

samvets-, tanke-, yttrande- och föreningsfrihet skola värnas samtidigt som demokratiens 

oarter stävjas.”33 

Till skillnad från BF står alltså principer mycket högt i kurs hos FP och de kan sägas vara den 

tydligaste representanten för de ”idépartier” som BF i nedsättande ton beskrivit i kontrast till 

sig själva. Utvecklingen hos FP är därför tämligen händelselös under denna period: den 

liberala linjen hölls stadigt under partiledaren Gustaf Andersson i Rasjön, och det är först med 

Bertil Ohlin som partiledare (1944-67) som Folkpartiet kan sägas förnyas i någon mer 

grundläggande mening. Den interna debatten kring beredskapsdemokratins baksida blir 

däremot desto mer intressant, då det fanns en stark opinion i partiorganisationen och en 

majoritet i FPs riksdagsgrupp som var emot de beslut som fattades av samlingsregeringen i 

riksdagen.34  

                                                 

31 I broschyren ”Översikt över viktigare frågor vid 1941 års riksdag” som skickades ut till BFs 

medlemmar detta år beskrivs debatten kring censurlagen, dock ytterligt kortfattat jämfört med 

exempelvis jordbruksfrågornas utrymme. Dessutom fanns det inget direkt ställningstagande i 

stycket utan det utgjorde endast en sammanfattning av frågan och partiernas röstning, även 

om meningsbrytningarna beskrivs som ”ganska häftiga” och sätts i kontrast till de flesta andra 

debatter under året. 
32 Nationalencyklopedin, Folkpartiet liberalerna. 
33 Folkpartiets program, 1934, punkt 1. 
34 Zetterberg 1975, s. 217. 
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En del av argumentationen liknade uttalandet vid 1912 års revision av TF. En eventuell 

censurlag och alla liknande begränsningar av pressen från statens sida skulle leda till 

”möjligheten att sätta den svenska regeringen i en obehaglig mellanhand”: då staten börjat 

ingripa mot pressen, blir det också statens ansvar att fortsätta hålla pressen i schack och det 

pressen skriver är då också indirekt godkänt av regeringen. Rävsaxen är färdig att slå igen om 

regeringen i jakten på journalisterna som stör i landets lugn. Utan sådana ingripanden kunde 

den svenska regeringen alltid hänvisa till pressfriheten och därmed själv gå fri från ansvar, så 

som man också gjort i början av kriget vid Sovjetunionens protester av svenska pressens, 

främst Socialdemokratens, skildrande av finska vinterkriget – ”ingen tidning lyder under 

regeringen” var i det fallet Günthers svar på den sovjetiska protesten, och inga åtgärder mot 

tidningen togs.35 Så mycket för de praktiska konsekvenserna av TF-tillämpningen, men 

naturligtvis bottnade denna övertygelse i FPs liberala ideologi vilket syns tydligt i 

folkpartisters debattinlägg i frågan – ”Vad det här gäller är något som ligger djupt i den 

svenska folksjälen: det är här en fråga om frihet”, som Gustav Mosesson till exempel 

uttryckte det i en riksdagsdebatt om censurlagen 1944.36  

 

Thorwald Bergquist (1899-1972) var jurist och hade en bakgrund som borgmästare i Västerås 

under 30-talet och 1936 blev han justitieminister i Bramstorps sommarregering, men då som 

”opolitisk” och inte folkpartist. Under kriget var han konsultativt statsråd innan han 

efterträdde Westman på justitieministerposten, som folkpartist, på hösten 1943.37 Som 

justitieminister kan han sägas ha hållit en lägre profil än Westman och företrädde en något 

dämpad folkpartistisk linje. Han och Rasjön var statsråd 1939 och framåt och valde därför att 

i solidaritet med samlingsregeringen gå på regeringens hållning och gick därmed emot partiets 

vilja. Samtidigt är det tydligt att de endast motvilligt hamnat i denna situation – Rasjön sa till 

exempel innan han satte sig i samlingsregeringen 1939 att han för sin del varken skulle vilja 

eller kunna lägga munkorg på pressen – men samlingsregeringen krävde en enad fasad.38 

Rasjön förde en så kallad fria linjen-politik, det vill säga att man inte öppet kritiserade 

regeringens politik men att det internt i exempelvis riksdagen eller i partigruppen kunde föras 

                                                 
35 Funcke 2006, s. 76. 
36 Mosesson citerad efter Zetterberg 1975, s. 246. 

37 Nationalencyklopedin, Thorwald Bergquist. 
38 Zetterberg 1975, s. 214, Hugemark, Bo [red.], Stormvarning. Sverige inför andra 

världskriget, Stockholm: Probus, 1989. Kent Zetterberg, ”Partipolitik eller nationell samling. 

Regeringsfrågan 1939”, s. 168. 
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en kritisk diskussion.39 Då Bergquist själv blev ansvarig för TF-frågorna som minister, 

förändrades dessutom politiken märkbart. 

 

2.4 Debatt och tillämpning av tryckfrihetsförordningen 

Antalet tryckfrihetsåtal var som högst 1939 och sjönk därefter årligen för att 1944-45 vara på 

noll. Detta berodde på flera faktorer. Minister Westman upptäckte snabbt att 1939 års (för 

honom) lyckosamma tillämpning av TF med 17 fällande domar av 19 åtal, var ett undantag 

snarare än en regel. Redan året efter frikänner juryn hela 12 av 15 åtal, 1941 döms bara 5 av 

11.40 Det visar sig med andra ord vara en ytterst ineffektiv metod att stoppa kritiska skriverier 

och dessutom en långsam sådan; upplagorna hann ofta säljas slut innan de kunde konfiskeras 

efter domstolsbesluten och tidningarna hånade justitieministern med kampanjer som ”Lura 

Westman – prenumerera!” då de trots åtal och fällande domar oftast lyckas distribuera sitt 

material utan större problem.41 En anledning till att just första årets åtal resulterade i så många 

fällande domar kan ha varit att många av dem gällde finska vinterkriget där Finland hade 

starkt folkligt stöd, och många domar riktade sig mot artiklar i kommunistiska tidningar som 

ansågs ha smädat Finland.42  

 

Westman bestämmer sig efter de sjunkande resultaten vid hans åtal för att ta till andra medel 

och börjar 1940 använda sig av kryphålet i TFs § 3.9.2, det vill säga konfiskering utan 

rättegång. Som tillägg infördes transportförbudet i februari 1940, som gällde sex månader 

efter beslag av en tidning, vilket mötte stark kritik bland jurister, press och representanter i 

riksdagen som menade att förordningen inte bara stred mot TFs övriga anda utan rent ut 

ordagrant var olaglig.43 Dessutom skapades SIS i januari 1940 och i september 1941 

Pressnämnden. Fallet i antalet tryckfrihetsåtal kan alltså förklaras av att andra metoder 

tillämpades istället.  

 

Westman beskrivs gång på gång som den drivande kraften i åtgärderna mot pressen, ibland 

sida vid sida med utrikesministern Christian Günther, en oberoende diplomat som 

handplockats in i regeringen och förde en linje mycket lik Westmans på sitt departement. Till 

                                                 
39 Zetterberg 1975, s. 217f., 225. 

40 Funcke 2006, s. 75f. 
41 Ibid., s. 87. 
42 Ibid., s. 74. 
43 Ibid., s. 196f. 
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exempel var det de två som drev igenom censurlagen, och många av de tryckfrihetsåtgärder 

som Westman genomförde kom på begäran av utrikesdepartementet.44 Westman blev dock 

den stora exponenten och symbolen för de censurerande åtgärderna; Hansson skriver i sin 

dagbok om ”Westmanhatarna”. Efter Westmans avgång och senare död var det inte hans 

efterträdare, utan främst Günther och Högerpartiets ledare Gösta Bagge som försökte axla 

kritiken mot censuråtgärderna och behålla förordningarna.45 Det är dock tydligt i Westmans 

politiska anteckningar och andras samtida anteckningar om honom samt hans agerande kring 

TF att han inte hade något emot åtgärderna och tvärtom skulle ha velat se en hårdare linje. Till 

exempel i citat där han inte varit på plats när en diskussion ägt rum har detta nämnts på ett sätt 

där det antyds eller i vissa fall explicit står att saken hade sett annorlunda ut om Westman 

hade varit i rummet. Rasjön betonar också på flera ställen i sina anteckningar och memoarer 

att Westman, snarare än exempelvis han själv, kunde sägas vara ansvarig för åtgärderna (här 

kan man dock kanske misstänka att det finns självgynnande motiv bakom påståendena).46 

Något som också pekar på Westmans villighet att tillämpa TF strängt var att han efter en tid 

började agera i preventivt syfte gällande presskonfiskering. Enligt lagen hade han rätt att åtala 

och/eller konfiskera tidningsnummer på utländsk makts begäran, men allt oftare blev det att 

han ingrep redan innan tyskarna (för de allra flesta protester kom från tyskt håll, hela 71 % av 

alla tryckfrihetsåtgärder under kriget gällde Axelmakterna där kritik mot Tyskland var allra 

vanligast) ens hunnit, eller haft en chans, att höra av sig. Det ska också tilläggas att betydligt 

fler av Tysklands protester ledde till åtal, jämfört med exempelvis de från Sovjetunionen.47 

 

Westmans inflytande kan också anas då han tvingas avgå och ersätts av Bergqvist. På många 

håll verkar det som att en bromskloss har försvunnit och folkpartisterna försöker på en gång 

genom sin nya justitieminister luckra upp Westmans presskonservativa åtgärder. Redan i 

januari 1944 lägger FP fram en partimotion om att avskaffa censurlagen, undanröja 

möjligheten till konfiskation utan rättegång samt att tillsätta en ny utredning av TF, 

underskrivet av 30 av 38 FP-ledamöter i riksdagen.48 Då det fanns starkt motstånd mot denna 

motion ifrån Högerpartiet, Bondeförbundet och utrikesminister Günther, och 

Socialdemokraterna var splittrade i frågan, öppnade Bergqvist för en kompromiss om TF  

                                                 
44 Funcke 2006, s. 61f., 96ff., Zetterberg 1975, s. 238ff. 
45 Funcke 2006, s. 97, Zetterberg 1975, s. 248. 

46 Zetterberg 1975, s. 225 (citat Herlitz), 237 (citat Mosesson), Funcke 2006, (citat Rasjön) s. 

85, 88. 
47 Funcke 2006, s. 75, 84. 
48 Zetterberg 1975, s. 244. 
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§ 3.9.2, vilket även det avslogs. Bergqvist kunde dock i makt av sin ministerpost ta upp 

frågan till debatt vilket han också gjorde och diskussionen, och splittringen i 

samlingsregeringen, som tidigare varit intern blev offentlig. Då 1944 också var valår, kan 

detta ha haft viss betydelse; Socialdemokraterna bestämmer sig att stödja FP i frågan och en 

utredning om TF tillsätts. FP hade som minsta regeringsparti små chanser att driva igenom en 

fråga själva men hade visst handlingsutrymme med Bergqvist som minister, som till exempel 

ser till att transportförbudet stryks.49 Utredningen tillsammans med Bergqvists debatt i 

riksdagen leder i förlängningen till att censurlagen rivs upp i maj 1945 (snabbare gick inte 

heller rent legislativt eftersom det var en grundlag).50  

 

I valet 1944 utnyttjar FP opinionsläget och kampanjar om hur mycket liberalare 

presspolitiken blivit då Bergqvist tagit över ifrån Westman, och pekar på att de var det enda 

partiet som röstat mot censurlagen då den infördes 1941. Faktum är att det hade skett radikalt 

färre regeringsingripanden gällande exempelvis tidningsbeslag under hösten 1943 (en tendens 

som höll i sig fram till krigsslutet), och pressen hade blivit allt mer frispråkig.51 Frågan är hur 

stor betydelse FP och Bergqvist haft, och hur mycket som istället varit direkt beroende av 

krigsutvecklingen. För vad som hittills inte nämnts nämnvärt är hur krigsförloppet till stor del 

kan speglas igenom åtgärderna mot pressen. 1943 var gränsåret för kriget, där tendensen 

vände och Tyskland gick från att ha varit ett stort hot till att ligga i försvarsposition, vilket 

syns i Sveriges utrikespolitiska agerande gentemot dem; 5e augusti 1943 stoppades till 

exempel de tyska permittenttågen som gått igenom Sverige. Hårdast tryck utifrån var under 

”de mörka åren” 1940-42 då krigslyckan stod Tyskland bi, Danmark och Norge invaderades 

till exempel 1940, och det var också under dessa år som flest åtgärder mot pressen infördes.52 

1943 och framåt blev de utländska påpekandena allt färre och censuren lättade allt eftersom 

hotbilden minskade. Transportförbudet för den sista tidningen hävs till exempel redan i 

februari 1943, det vill säga redan ett halvår innan Westman avgick.53 Så vilken roll för 

tryckfrihetsförordningens tillämpning spelade justitieministrarna Westman och Bergquists 

olika respektive partitillhörigheter och ideologiska ståndpunkter egentligen? 

 

 

                                                 
49 Zetterberg 1975, s. 245f. 

50 Ibid., s. 242ff. 
51 Ibid., s. 249, 242. 
52 Funcke 2006, s. 48ff., Zetterberg, s. 209ff. 
53 Funcke 2006, s. 49. 
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3. Slutsats 

Krigsutvecklingen var anledningen till regeringens och justitieministrarnas tillämpande av TF 

överhuvudtaget och den bakgrunden kan inte nog betonas. Trots detta kan man i kulisserna 

bakom besluten se att sanningen är betydligt mer komplicerad än så, och att det inte fanns 

något oundvikligt i regeringens sätt att agera. Skulle Tyskland ha invaderat Sverige på grund 

av tidningars skriverier? Få trodde nog det, men trots den låga sannolikheten för detta var 

presspolitiken hård under krigets första år. Westmans egen konservativa ståndpunkt i frågan 

var tydlig och han tog egna initiativ där samlingsregeringen var splittrad; att Westman 

personligen hade inflytande kan knappast ifrågasättas. Gällande Bergqvist och FP kan man 

också dra slutsatsen att de åtminstone påskyndade en uppmjukningsprocess av de åtgärder 

som införts, som till exempel vid hävandet av censurlagen, och att FPs starka ideologiska 

förankring var motorn i liberaliseringen av presspolitiken. På grund av splittringen inom 

samlingsregeringen kan man också se hur enskilda insatser gjorde avgörande avtryck i hur 

politiken utformades. Man kan därför dra slutsatsen att tryckfrihetsförordningens tillämpning 

i viss mån påverkades av justitieministrarna Westman och Bergqvist och deras respektive 

partitillhörigheter och ideologiska ståndpunkter, och att detta inte är försumbart mot fonden 

av det världspolitiska läget. 
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