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Abstract 

One of the most well-known trials in history is the one in Nürnberg, Germany, soon after the end of 

World War II. It is understandable that this caused a lot of discussions and that it was a world known 

trial which set the standards for a lot of similar occasions later on. The aim of this research is to focus 

on the opinions about this trial from a perspective of well-known Swedish newspapers. The method 

is to analyse three big papers with different political views and to see what separated them and what 

maybe united them. By studying the master-pages of the newspapers a picture is given of how the 

contemporary time had an understanding for the trial reports, which we in our time have established 

as facts. From the political views of the newspapers this research found out that the master-pages 

being analysed lived up to their ideal. One of the sources, “Göteborgs Handels- och sjöfartstidning”, 

was the most critical newspaper throughout the period of World War II and it was also obvious in this 

research that they had a very critical position. “Svenska Dagbladet” and “Dagens Nyheter” were 

more restrained and even in certain occasions defending.  
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1. Inledning 

Den rättegång som hölls mot de åtalade nazisterna efter andra världskriget har diskuterats och 

debatterats i historieskrivning under lång tid. Nürnbergsprocessen har kommit att bli en skiljelinje 

mellan vad som sedermera kom att klassas som kriminellt i krigföring och vad som i framtiden kom 

att bli acceptabelt. Jag kommer i det här arbetet att undersöka hur svensk press förmedlade 

händelserna under Nürnbergsprocessen, den 20 november 1945 till den 7 oktober 1946. Det jag 

utgår ifrån är att analysera hur det skiljer sig mellan ledarsidorna i tidningar som är influerade av 

antinazistiska åsikter (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning), en något mer liberal hållning (Dagens 

Nyheter) och en tidning med mer sympatiserande och i vissa avseende rent av nazistiska ideal 

(Svenska Dagbladet) under den här tiden.1 För att kunna dra paralleller och framföra jämförelser 

kommer jag att redovisa respektive tidnings bakgrund och sätta in dem i den samtida kontexten för 

andra världskriget och efterkrigstiden. Min utgångspunkt är att redogöra för det som rapporterades 

till de svenska hemmen under perioden efter andra världskriget genom de olika tidningarnas 

ledarsidor. 

Till min hjälp har jag de frågeställningar som följer, och genom att analysera och konkretisera det 

material som finns välbevarat sedan 40-talet avser jag belysa vilken skillnad det kan vara mellan olika 

tidningars rapportering, genom att jämföra tidningarnas förmedling kopplat till deras politiska 

hållning. Min uppsats skiljer sig från tidigare forskning på det sätt att material skrivet kring andra 

världskriget och dess efterspel utifrån svensk press, mest rör tiden under själva kriget. Det efterspel 

som inleder kalla kriget och Tysklands nedrustning berörs inte i samma utsträckning i dessa 

sammanhang, utan området och forskningen är således relativt outforskad. Något officiellt publicerat 

material med en liknande utgångspunkt, alltså svensk pressrapportering kring rättegångarna i 

Nürnberg, har jag inte funnit.  

  

                                                           
1 Se vidare under avsnittet ”Presshistoria för källorna” 
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2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att ge en bild av den svenska pressens förmedling av Nürnbergsprocessen i ledarsidor 

för några av Sveriges ledande tidningar. Dessutom avser jag jämföra och dra slutsatser utifrån det 

material jag bearbetar för att kunna redovisa eventuella skillnader mellan de källor som ingår i min 

undersökning. Till min hjälp avser jag besvara följande frågeställningar; 

o Vad föranleder mina källors inställning till Nürnbergsprocessen? 

o Vad i tidningarnas ledarsidor kan ses som ett försvar av rättegångens existens och förfarande? 

o Vad i tidningarnas ledarsidor kan ses som en kritik och ett ifrågasättande av rättegångens 

existens och förfarande? 

o Hur framställs de åtalade i respektive ledare, främst kring den påföljd som de dömts till? 

o Går det att, utifrån granskade källor, koppla tidningens övergripande ideal och politiska 

åskådning till det som skrivits i ledaren? 

3. Källmaterial 

Det material som jag i huvudsak arbetar med är mikrofilm över de svenska tidningar som jag i min 

uppsats avser att analysera. I tidningarna är det uteslutande ledarsidor som undersökts, och samtliga 

dagar och ledarsidor för perioden har blivit granskade. Dessutom kommer jag att använda böcker, 

avhandlingar och annat material för att beskriva historiken och bakgrunden för de tidningar jag har 

med i min uppsats. Detta blir alltså min grund för att beskriva den svenska presshistorien för 

perioden och därmed kunna sätta ledarsidorna och analysen i den samtida kontexten för 

rapporteringen. Detta är således litteratur kopplat till området men uteslutande är tidningarnas 

ledarsidor mina källor. 

De källor och respektive datum som är medtagna i min undersökning är följande; 

∂ Dagens Nyheter [DN] Stockholm 1945-11-20 till 1946-10-07 

∂ Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] Göteborg 1945-11-20 till 1946-10-07 

∂ Svenska Dagbladet [SvD] Stockholm 1945-11-20 till 1946-10-072 

                                                           
2 Förutom perioden 20/11-13/12 1945 som jag skriver mer om i delen ”Problem” 
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4. Presshistoria för källorna 

4.1. De olika tidningarnas bakgrund 
Under den här delen kommer jag att beskriva de olika tidningarnas bakgrund och ställning under 

perioden före och under andra världskriget. Jag kommer att inleda med historiken för respektive 

tidning och succesivt beskriva utvecklingen för tidningen till den situation som tidningen var vid 

under 1930- och 40-talet. Detta för att kunna visa på vad som föranleder tidningens inställning till 

rättegången och åsikterna kring nazismen. 

4.1.1 Dagens Nyheter 

Tidningen Dagens Nyheter (DN) grundades 1864 av Rudolf Wall. Wall var en föregångare på så vis att 

han inriktade sig på nya metoder för att etablera sig och utveckla tidningen såväl ekonomiskt som för 

rådande tid. DN var den överlägset billigaste tidningen att köpa och dessutom var det en uppskattad 

företeelse att den här tidningen kunde man få lämnad direkt till dörren. Målsättningen för Wall och 

hans redaktion var att komma med samma nyheter på morgonen, som kvällstidningarna skulle 

förmedla på kvällen. Detta gav tidningen ett taktiskt och aktuellt försprång gentemot 

konkurrenterna. DN lyckades med de faktorer som senare, i det moderna samhället, är självklarheter 

för en lyckad tidning; snabb nyhetsförmedling, enkelt språk, smidig leverans och billigt pris.3 

Under senare delen av 1800-talet framträdde allt tydligare en liberal hållning hos DN. Tidningen var 

starkt bidragande till att partikopplingen växte starkt och när Frisinnade Landsföreningen, 

föregångare till Folkpartiet, blev första liberala riksparti, var DN en viktig pusselbit i 

marknadsföringen.4 Under de första åren av 1900-talet påbörjas en förändring av Dagens Nyheter. En 

mer amerikaniserad profil, med stora rubriker och tydliga bilder, och där bland annat första sidan 

gjordes om från en annonssida till en nyhetssida började ta över tidningens utformning.5 När Torsten 

Fogelqvist togs in från konkurrerande Afton-Tidningen påbörjades DN:s väg mot en etablerad och 

stor aktör på den svenska tidningsmarknaden. Han fick som uppdrag att förbättra och utveckla 

tidningens kulturella inslag och lyckades med argumentation och att införliva kultursidor på fasta 

sidor i tidningen att skjuta utgivningsexemplaren i höjden och blir en av de mest inflytelserika 

tidningarna på marknaden.  När DN dessutom ger sig in i verksamhetsområdet för söndagsupplagor, 

främst tillsammans med Svenska Dagbladet var det i början av 1900-talet avgörande för 

konkurrensen och försäljningen av lösnummer.6 När svensk press sedan kom in i en period på 1920-

                                                           
3 Hadenius, Stig & Weibull, Lennart, Massmedier: en bok om press, radio & TV, 8., helt omarb. uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2005 [2003] s. 49ff 
4 Hadenius & Weibull, s. 50f 
5 Lundström, Gunilla, Rydén, Per & Sandlund, Elisabeth (red.), Den svenska pressens historia. 3, Det moderna 

Sveriges spegel (1897-1945), Ekerlid, Stockholm, 2001. s. 73 
6 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 184f 
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talet där bilagor fick en allt större roll, gick DN i bräschen för utvecklingen och de lät journalister och 

för tiden kända författare vara med i utformningen. Även när det gäller sportförmedling var DN 

föregångare, då de i januari 1920 var först i landet med att ha en tydligt utformad sportsida i sin 

tidning.  

När sedan familjen Bonnier under perioden succesivt etablerade sig på marknaden för svensk press 

ledde det till att de från och med 1924 stod för hälften av hela ägandeskapet på DN.7 Dagens Nyheter 

var kritiska till nazisternas frammarsch i Tyskland. Med tanke på att DN också expanderade under 30- 

och 40-talet fick också deras läsare en allt mer antinazistisk rapportering hem till köksbordet. Av de 

fem stora morgontidningarna 1945, svarade DN för 40 % av upplagorna och var därmed också 

överlägset störst både i Stockholmsregionen som i Sverige i stort.8 

4.1.2. Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 

Måns Prytz, grundaren av Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT) 1832, grundar en av de 

tidningar som i efterdyningarna av Aftonbladet startar som en missnöjestidning. Tidningens likartade 

förhållningssätt till överheten framträdde tydligt vid flera tillfällen och precis som för Aftonbladet 

hotades tidningen med indragning under långa perioder.9 GHT är en av de tidningar som först i 

Sverige anammar kultursidor i sina upplagor. På 1920-talet satsar tidningen på sexdagars upplagor 

och de lördagsnummer som publiceras nådde uppemot tre gånger fler sålda exemplar än vad de 

vanliga vardagsupplagorna gjorde.10 I Göteborg var GHT länge den dominerande tidningen och främst 

under mellankrigstiden stärktes rollen som den ledande aktören och den tidningen med störst 

annonsdominans. Göteborgs-Tidningen, Göteborgs-Posten och Göteborgs Morgonpost kom inte upp 

i samma status under perioden och hade svårt att behålla läsare gentemot GHT:s ”fina” ställning.11 

De båda kombattanterna på tidningsmarknaden i Göteborg, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 

och Göteborgs-Posten var uttalat liberala, men de skilde sig ändå tveklöst kring den för tiden 

viktigaste frågan.  Göteborgs-Posten ställde sig väldigt lojal till den svenska neutralitetspolitiken och 

därmed stod på ena kanten i frågan om nazismens framfart. Den andra tidningen, som definitivt var 

en antinazistisk tidning under 1930- och 40-talet var Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 

Konflikten mellan GHT och det styrande tyska nazistpartiet var uppenbar under kriget, och främst var 

det chefredaktören Torgny Segerstedt som hela tiden aktivt försökte påvisa den grymhet som pågick 

i Tyskland. GHT publicerade ungefär 130 artiklar om den judiska förföljelsen, bara inom loppet av ett 

                                                           
7 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 190ff 
8 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 316ff 
9 Hadenius & Weibull, s. 50 
10 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 186 
11 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 198 
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par veckor. Denna breda journalistik upplyste inte bara om situationen i stort utan beskrev också 

ingående problematiken på individnivå.12 

4.1.3. Svenska Dagbladet 

Svenska Dagbladet (SvD) förordade ända sedan starten 1897 det liberala förhållningssättet men när 

det blev ägarbyte under början av 1900-talet flyttades tidningens politiska ståndpunkt mer tydligt 

högerut. År 1911, under rådande försvarsdebatt, upphör tidningen med att kalla sig för ”frisinnat” 

och under 1920-talet räknas SvD som den av stockholmstidningarna som mest svarade för högerns 

frågor.13 Svenska Dagbladet blev, precis som flera andra stora aktörer på marknaden, snart ett 

villebråd för Bonnierkoncernen. Bonniers övertagande av Åhlén & Åkerlund 1929 fick sedermera 

också konsekvenser för tidningarna, som nu också införlivades i den skara dagstidningar, 

veckotidningar och bokutgivningar som förlaget än idag äger. Även från annat håll kom finansiärer, 

där bland annat tändstickskungen Ivar Kreuger bidrog ekonomiskt till att ta över aktiemajoriteten i 

företaget. Kreuger må ha bidragit positivt till den förbättrade ställning för vissa av de företag och 

verksamheter som han och hans koncern involverades i, men Stockholms Dagblad fick se sig gå 

graven i och med övertagandet och införlivades i stället med den forna konkurrenten Stockholms-

Tidningen.14  

År 1934 tar familjen Trygger över aktieägandet för tidningen och SvD hotas därefter ytterst nära av 

nedläggning. Den verkställande direktören Carl Trygger saknade erfarenhet av branschen och bidrog 

stort till en ökad oro bland arbetarna på redaktionen. Ett av de påfund som blev störst ifrågasatt var 

hans beslut att införa listor över personer som inte under några omständigheter fick nämnas i 

tidningen, vilket också fick till följd att flera lämnade redaktionen och man började från olika håll 

ifrågasätta tidningens trovärdighet och politiska hållning. En av de medarbetare som var mest känd 

för tiden var antinazisten Gustaf Stridsberg, han sattes i karantän och tvingades sedermera också 

lämna uppdraget på tidningen.15 

SvD var inte sena att anmärka på statsminister Per- Albin Hansson, då han på våren 1933 kritiserade 

den nazityska regimen. SvD ansåg att man som regeringschef inte skulle uttala sig på ett sådant sätt 

om ett annat land, och tidningen var också kritisk till all form av smutskastning av nazismen.16 

                                                           
12 Åmark, Klas, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och förintelsen, 
Bonnier, Stockholm, 2011. s. 256 
13 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 65 
14 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 213ff 
15 Lundström, Rydén & Sandlund, s. 317 
16 Åmark s. 210 
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4.2. Tidningarnas politiska ståndpunkt under 1930 och 40-talet 

De ledarsidor som förekommer i tidningarna är generellt kopplade till politiska, ekonomiska och 

sociala händelser som är aktuella för tiden. Block skriver i sin rapport om hur man kan kategorisera 

politiska debatter i pressen utifrån mönster och hur partipolitiska åsikter formar informationen. Till 

viss del kan en tidning vara försiktig med att ta ställning i frågor då tidningen riskerar att avvika för 

mycket från den politiska ståndpunkt som tidningens ideal bygger på. Men å andra sidan kan en 

tidning vara rädd för att inte visa sitt ställningstagande för att inte hamna i en ytterlighet som inte 

överensstämmer med de värden som tidningen vill förmedla, utan att tydligt markera sin åsikt i en 

faktisk fråga.17 För att kunna besvara min frågeställning kring huruvida det går att ”utifrån granskade 

ledarsidor, koppla tidningens övergripande ideal och politiska åskådning till det som skrivits i 

ledaren”18, kommer jag här att göra en definition och kort redogörelse kring respektive tidnings 

politiska ideal under 1930 och 40-talet. Detta gör jag utifrån Åmarks mycket ingående genomgång av 

de olika tidningarnas politiska ståndpunkter. 

Göteborgs Handels- och sjöfartstidning var en antinazistisk och tydligt kritisk tidning som var den 

svenska tidning som tydligast och mest offensivt kritiserade nazisternas ideologi.19 Dagens Nyheter 

var också antinazistiska för tiden men detta kunde till viss del avgöras av vem eller vilka som 

utformade ledaren. En viss tveksamhet kunde dock i vissa fall märkas i förhållningssättet då Dagens 

Nyheter ville bevara sitt liberala förhållningssätt och inte ta för tydlig ställning i den känsliga 

debatten. Svenska Dagbladet har i efterhand kommit att kritiseras hårt för sitt sympatiserande med 

de nazistiska värderingarna. Det var ingen tidning som uppenbart försvarade våldsamheter av det 

slag som förekom under till exempel förintelsen, men Svenska Dagbladet var en tidning som var mer 

restriktiv i kommentarer som visade på kritik mot nazismen än att faktiskt kritisera.20 

4.3. Svensk pressbevakning under 1930- och 40-talet 

Under 30-talet och även senare, under andra världskriget, markerade de styrande i Tyskland tydligt 

att de inte tillät någon smutskastning av Tyskland i allmänhet eller nazismen i synnerhet från svensk 

press sida. Samtliga stora tidningar i Sverige blev granskade och under sommaren 1940 kom det 

ungefär en protest i veckan från Tyskland angående den svenska nyhetsförmedlingen.21 På hösten 

1938 uppmanade statsminister Per-Albin Hansson tillsammans med utrikesminister Rickard Sandler 

den svenska pressen till att agera lugnt och metodiskt och vara återhållsamma med ”råd till 

                                                           
17 Block, Eva, Frihet, jämlikhet och andra värden: svensk inrikespolitisk debatt på dagstidningarnas ledarsidor 

1945-1975, Studentlitt., Lund, 1982. s. 35ff 
18 Se ”Syfte och frågeställningar” 
19 Åmark, s. 255f 
20 Åmark, s. 256f 
21 Åmark, s. 213 
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främmande makter”.22 Detta gjorde de genom att vända sig till drygt hundra av de ansvariga 

utgivarna för svenska tidningar med ett brev som tydligt manade till försiktighet inför kritik mot vad 

som pågick i söder. Detta mottogs med viss tveksamhet från flera av de svenska tidningarna, där vissa 

tyckte att det inte alls var någon lösning att låta situationen pågå utan att den svenska pressen deltog 

i protestaktionerna. 

Trots relativt fri press i Sverige väcktes under perioden ändå 38 åtal mot ansvariga utgivare för 

svenska tidningar, med hänvisning till att det då föll under området för vad som skulle kunna skada 

relationerna med andra länder.23 När tyskarna sedermera konfiskerade GHT:s utgivningar för tre 

dagar under september 1939 stöddes beslutet av statsminister Hansson, då han personligen ansåg 

att detta var rejäla övertramp och var enligt vad han skrev i sin dagbok ”ren skadegörelse”.24 Sveriges 

justitieminister under perioden 1936-43, Karl Gustaf Westman, försvarade också besluten av att 

stoppa upplagor som talade illa om vad som försiggick i Tyskland med hänvisning till 

neutralitetspolitiken, vilket dock stod i tydlig kontrast med den svenska yttrandefriheten.25 

Christian Günther tog över som utrikesminister 1939, och satt sedan på posten fram till dess att 

kriget och ockupationen av Tyskland var avslutad. Günther var tydligt irriterad på såväl den svenska 

pressen som de människor som på olika sätt ingick i den akademiska skaran. Han ansåg inte deras 

hållning vara för Sveriges välmående utan snarare till en säkerhetsrisk för neutraliteten. Günther 

gjorde pressfrågan och yttrandefriheten till sin kärnfråga under hela sin tid som utrikesminister, med 

motiveringen att det i det uppkomna tillstånd som rådde var av stor betydelse för utrikespolitiken 

och därför också var en diskussion som han hade all rätt att föra. Tidningarna skulle försiktigt sköta 

sin roll som statsmakt och det var definitivt angeläget för regeringen att träda in om det kändes 

nödvändigt.26 

Men hur såg då egentligen nyhetsrapporteringen från svensk press ut? I en undersökning kring 

Nürnberglagarnas införande 1935, redogör Åmark för att av 38 genomgångna svenska tidningar 

rapporterade bara hälften någonting överhuvudtaget kring detta.27 En annan intressant faktor ur den 

var rapporteringen av kristallnatten, som journalistikforskaren Göran Leth utgivit en skriftserie 

kring.28 Han delar in sin undersökning i tre olika områden; protest, likgiltighet och anpassning för hur 

bevakningen såg ut och hur de svenska tidningarna reagerade på händelserna. Protesterande 

                                                           
22 Åmark, s. 234 
23 Åmark, s. 214 
24 Åmark, s. 218 
25 Åmark, s. 222 
26 Åmark, s. 242 
27 Åmark, s. 255 
28 Leth, Göran, “Kristallnatten” i svenska dagstidningar: konstruktionen av en likgiltighet, Forum för levande 
historia, Stockholm, 2005. s. 16ff 
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tidningar var tidningarna Göteborgs Handels- och sjöfartstidning, Eskilstuna-Kuriren, Ny Dag och 

Social-Demokraten. Dessa visade tydligt i sin rapportering från kristallnatten att judarna var offren 

och att nazisternas agerande var förkastligt. De tidningar som hamnar under kategorin likgiltiga var 

bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Kännetecknande här, menar 

Leth, var att det som skedde judarna, såsom att; ”50 000 judar arresterade (DN 16/11 år 1938)” och 

”Judarnas bilar tagas ur trafik (DN 7/12 år 1938)”
 29

 i det närmaste sågs som något naturligt och 

tidningarna ställde sig likgiltiga inför händelserna. Bland de tyskvänliga, konservativa idéerna 

återkommer de tidningar som Leth hänvisar under kategorin anpassning, det vill säga Stockholms-

Tidningen och Skånska Dagbladet. Dessa tidningars rapportering lägger in värderingar kring att 

judarna själva bör hjälpa till vid förbättringarna av Tyskland, och det var i detta avseende en 

uppseendeväckande ställning som tidningarna tog. I Stockholms-Tidningen kunde man ana vilken 

inställning tidningen hade, och kunde då bland annat läsa; 

”Bland de utanför synagogan, ett mäktigt moskéartat[sic] kupolkomplex, församlade 

folkmassorna hade man hjärtligt roligt åt brandkåren. Man skrattade och sade: Se, de 

sprutar ju noggrant förbi”. (Stockholms-Tidningen 11/11 år 1938)
30 

  

                                                           
29 Leth, s. 19 
30 Leth, s. 16ff 
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5. Historisk Bakgrund 

Under den här delen kommer jag att redovisa den historiska bakgrunden till Nürnbergsprocessen.  

Jag kommer i den här delen inte att bearbeta händelseförloppet under andra världskriget, dels då 

information känns överflödig men också för att det som skedde inte är avgörande för min egen 

studie kring rättegången i svensk press. Istället lägger jag fokus på vad som föranledde 

Nürnbergsprocessen och den debatt som var förekommande inför rättegången, med fokus på 

åtalspunkter, de åtalade och de diskussioner som låg till grund för rättegångens förfarande. Detta gör 

jag för att senare kunna knyta an till hur den svenska pressen ställde sig till rättegången. Jag har i den 

här delen främst använt mig av boken Nürnbergrättegången sammanställd av Robert Gellately som 

återger läkaren och psykiatern Leon M. Goldensohns anteckningar och berättelser av sina möten 

med de åtalade. 

5.1. Nürnbergsprocessen 
Den första idén, eller tanken på, att överhuvudtaget genomföra en rättegång mot de nazister som låg 

bakom aktionerna under kriget och förintelsen, lades fram av den sovjetiske utrikesministern 

Vjatjeslav Molotov. Detta var 1942 och han skrev i ett brev till flera östeuropeiska exilregeringar att 

Sovjetunionen hade planer på att ställa Hitlerregimens förgrundsfigurer inför en internationell 

domstol. Under 1943 träffades flera av ledarna från de allierade i Moskva och tecknade ett avtal, 

Moskvadeklarationen, som behandlade frågorna kring hur man skulle hantera de människor som 

skulle stå till svars. För lokala krigsförbrytelser skulle man föras till det land där man stod åtalad, och 

där dömas utifrån de nationella lagarna. Men för de som anklagades för internationella brott skulle 

lösningen vara en annan. Deklarationen uppger dock bara att det skulle ske inför de allierades åsyn, 

inte hur detta skulle ske eller om detta skulle innebära en internationell rättegång eller rent av en 

direkt avrättning.31 

Flera av de stora högheterna inom de allierade makterna hade åsikter i frågan, och Churchill, 

Roosevelt och Stalin var några av de som uttalade sig i frågan. Stalins lösning, som framkom under 

Teherankonferensen, var radikal och konkret. En avrättning av ungefär femtiotusen ledare, skulle 

sätta stopp för en eventuell nyorganisering av det nazivälde som några år tidigare härjat i världen. 

Huruvida detta var i ordagrann mening en sanning eller ett överilat uttal går bara att spekulera kring, 

men Storbritanniens premiärminister Churchill uppskattade det inte. Diskussionerna ledde dock till 

att USA:s president Roosevelt och Churchill enas kring att en rättegång behövs, men att vissa högt 

framstående medlemmar i nazistpartiet inte var förtjänta av en rättegång utan kunde avlägsnas 

                                                           
31 Goldensohn, Leon, Nürnbergrättegången: samtal med vittnen och anklagade, Fahrenheit, Stockholm, 2005. s. 
10 
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jordelivet utan att en domstol la sig i beslutet. I Sovjetunionen, bara året senare, ställdes de 

sovjetiska medborgare som deltagit i nazismens tjänst inför rätta. Detta ledde till att åtta dödsdomar 

genomfördes i juli -43 och senare samma år verkställdes ytterligare ett antal avrättningar, i form av 

offentliga hängningar. 

Den amerikanska uppfattningen i frågan svängde dock främst med tanke på överste Murray S. 

Bernays uttalande. Bernay var även advokat och tryckte tydligt på att en rättsprocess var väsentlig 

för att undvika de rabalder som följde efter det ifrågasatta beteendet efter det första världskriget. 

Han var mycket mån om att det krävdes en rättegång där man kunde ställa hela organisationer, 

såsom Gestapo och SS, inför vissa åtalspunkter men även döma enskilda individer utifrån andra 

lagbrott som de kan ha genomfört. Men främst var det Josef Stalin som tog till sig av åsikterna och 

man uttalade sig från sovjetiskt håll att man borde undvika risken att det kan betraktas som hämnd 

om man bara avrättade människor utan någon rättslig process. Efter att USA och Storbritannien, 

främst efter Londonöverenskommelsen i augusti 1945, tillsammans med Sovjetunionen enats i 

frågan var det uteslutande klart att även de åtalade skulle ha rätten till någon form av försvar. 

Beslutet ledde till att en rättegång skulle genomföras, och även att den skulle genomföras med både 

det amerikanska och brittiska rättssystemens varianter. Men man tog även bort vissa delar i 

förfarandet, främst för att minimera de åtalades inflytande över rättegångsprocessen.32 

5.1.1. Åtalspunkterna 
Det stod klart att det var fyra rubricerade åtalspunkter som skulle användas vid rättegångarna; 

∂ Brott mot freden och mot humaniteten 

∂ Brott mot förberedandet och utförandet av anfallskrig 

∂ Brott mot genomförandet av krigsförbrytelser 

∂ Brott mot mänskligheten – gällande bland annat mord, förintelse, deportation och andra 

brott mot de mänskliga rättigheterna33 

5.1.2. Rättegången 
En förberedande förhandling hölls den 18 oktober 1945 i Berlin. Hela rättegångsprocessen flyttades 

sedan till Nürnberg och inleddes den 14 november samma år. Domstolen bestod av fyra domare och 

fyra åklagare, samtliga representerade segrarmakterna USA, Frankrike, Sovjetunionen och 

Storbritannien. Det tog 403 öppna förhandlingar under perioden november 1945 till augusti 1946 

                                                           
32 Goldensohn, s. 11ff 
33 Goldensohn, s. 16f 
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och hela rättegången fanns direktöversatt till fyra olika språk. Domarna förkunnades sedan i oktober 

1946.34 

Problemet kring åtalet var teorin om en sammansvärjning inom den tyska regimen. Åklagarsidan 

hade svårt att såväl förbereda ett tydligt åtal men också föra fram bevisning som stärkte 

åtalspunkterna som både innan rättegången men också efter densamma var kritiserade. 

Åklagarsidan var tvungen att bevisa att en plan om förintelse, anfallskrig och allt därtill hade 

förekommit vilket var en svår och krävande uppgift då de åtalade konsekvent hänvisade till en 

ostrukturerad och kaotisk verksamhet utan ledarskap i Tyskland under tiden för brottsutövandet.35 

Under rättegångsprocessen var de åtalade ständigt övervakade såväl i rättssalen som i sina 

respektive celler. De fick genomgå intelligenstest, hälsotest och psykiska och psykologiska 

undersökningar under sin tid i häktet. Allt för att säkerställa deras eventuella inflytande i rätten och 

även garantera att de var kapabla att genomgå hela processen. Under långa och utdragna 

redogörelser förkunnandes sedan domarna mot de åtalade.36  

5.1.3. Domarna 
Domarna som förkunnades den 30 september och den 1 oktober 1946 var följande: 

o Dödsdom (genom hängning) för Martin Bormann, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann 

Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred 

Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart och Julius Streicher (för samtliga ännu i livet 

genomfördes sedan avrättningarna den 16 oktober 1946). 

o Livstids fängelse utdömdes till Rudolf Hess, Walther Funk och Erich Raeder. 

o Fängelsestraff i olika omfattning utdömdes också;  

o 20 år i fängelse fick Baldur von Schirach och Albert Speer  

o 15 år fick Konstantin von Neurath och  

o 10 år fick Karl Dönitz. 

o Frikännande för Hans Fritzsche, Franz von Papen och Hjalmar Schacht.37 

  

                                                           
34 Goldensohn, s. 19 
35 Goldensohn, s. 18f 
36 Tusa, Ann & Tusa, John, Nürnbergsprocessen, 2. pocketutg., Natur och kultur, Stockholm, 1996. s. 141ff 
37 Goldensohn, s. 20 
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6. Metod  

6.1. Metodval 

Jag har valt att göra en kvalitativ komparativ undersökning med fokus på att framföra och att jämföra 

de källor, i det här fallet ledarsidor, som min undersökning bygger på. Mitt val av metod bygger på 

att jag ska kunna se på den verklighet som förmedlades till de svenska hemmen genom media och 

således kolla på de tidningar som många svenskar under perioden dagligen läste. Förfarandet jag 

använt mig av är att jag skaffat upplysningar via mikrofilmer för tidningarna och sammanställt 

samtliga ledarsidor för samtliga dagar under den valda perioden. Sedan har jag med hjälp av en 

urvalsprincip plockat ut de ledare som på ett eller annat sätt berör rättegången och markerat i 

ledarna vad som kunde vara relevant att ha med i min undersökning. Detta gjorde att jag fick ett 

brett spann av ledare som jag i min granskning sedan delade in i olika passande frågeställningar. 

Detta formade sedan mitt upplägg för huvuddelen och jag har efter detta arbete tydligare kunnat 

formulera exakta frågeställningar som passar till det material jag fått fram. 

6.2. Urval 

Samtliga svenska dags- och kvällstidningar är naturligtvis inte representerade i den här 

undersökningen. Däremot är de tidningar som jag valt att ta med, för tiden för händelserna, stora 

inom svensk press. Jag har valt att fokusera på storstadspressens tidningar vilket bör tas i beaktande, 

men då landsortspressens innehåll generellt sett är lokal eller mer regional anser jag inte dessa 

användbara i min undersökning. Jag har heller inte använt mig av gratistidningar eller annonsblad av 

samma syfte som var gällande lokalpressen. Ledarsidorna är eventuellt inte genomgående skrivna av 

samma personer (ansvarig utgivare/chefredaktör) men detta har jag valt att inte ta i beaktande vid 

urvalet, utan samtliga ledarsidor är medtagna. 

Ledarsidorna som jag valt att ta med sträcker sig under intervallet från och med den 20 november 

1945 till den 7 oktober 1946. Skälen till valet av datum är helt enkelt att rättegångarna inleddes den 

20 november 1945 och de avslutades den 1 oktober 1946. Därefter fann jag det intressant att se vad 

tidningarna rapporterade ytterligare en vecka efteråt då informationsflödet inte var lika snabbt men 

också för att jag märkte vid genomgång av materialet att flera ledarsidor berörde rättegångarna även 

några dagar efter avslutade förhandlingar. 

6.3. Problem 

Mina källors begränsningar ser jag i att jag inte kommer att kunna bearbeta skribenternas åsikter, 

motiv och/eller anledning till att skriva det de gör. Skribenterna som individer har alltså inte lagts 

under luppen utan fungerat oberoende som aktörer för respektive tidning och alltså blivit en del av 
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tidningens övergripande ideal och funktion. Jag kommer istället att hänvisa deras artiklar till den 

tidning som jag beskriver då jag anser att en bakgrund till respektive journalist eller skribents arbete 

blir för tidsödande och riskerar att hamna på en personfixering snarare än en analys av ledarsidorna 

och de politiska åsikter som framkommer. 

Samtliga ledare skrivna i tidningen Göteborgs Handels- och sjöfartstidning är skrivna av signaturen 

”Jc.”. Dessutom saknar ledarna rubriksättning som är kopplad till innehållet, samtliga ledare står 

under rubriken ”Situationen”. För varken Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter står det någon 

signatur eller nämns någon person som står som skribent för ledaren. Det får då antagas att ansvarig 

utgivare eller chefredaktör skrivit ledaren. Respektive rubrik för mina källor finns att återfinna i 

”Källförteckningen”. 

Det största problemet i min granskning av mitt källmaterial är avsaknaden av en viss tidsperiod för 

tidningen Svenska Dagbladet. Då mikrofilm för perioden 20 november till 13 december 1945 

saknades i arkivet vid Linköpings Universitet hade jag helt enkelt inte möjlighet att ta med dessa 

ledarsidor i min undersökning. Detta anser jag vara av vikt för ingångspunkten för den generella 

bilden av SvDs rapportering, men tyvärr kunde jag bara konstatera fakta att jag inte hade möjlighet 

att titta på dessa inledande veckor. 
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7. Huvuddel 

I följande del avser jag att utifrån rubrikerna ”Ifrågasättande av rättegången”, ”Erkännande av 

rättegången”, ”De åtalade” samt underrubriken ”Görings maktspel”, beskriva den ståndpunkt och 

den information som skrivits i de olika ledarsidorna. Jag kommer att bearbeta ledarsidorna under 

rubrikerna oavsett tidningstillhörighet, för att sedan i diskussionsdelen återge respektive tidnings 

specifika kommentarer i en mer sammanfattande beskrivning. Jag kommer att i huvudsak återge 

tidningarnas namn med förkortningar, med motiveringen att det förhoppningsvis kan förenkla 

läsningen. Dock kommer jag medvetet inte att vara helt konsekvent i den här metoden då jag i vissa 

fall anser tidningens fullständiga namn vara på sin plats för sammanhanget. Tidningarnas 

förkortningar finns återgivna i kapitlet ”Källmaterial”. I delen ”Inledning till huvuddel” kommer jag att 

inleda med att redogöra för hur omfattande tidningens rapportering i ledarsidorna var och här gör 

jag också en kort introduktion till tidningens inledande rapportering från rättegången. 

7.1. Inledning till huvuddel 
Det mest anmärkningsvärda med den svenska pressens rapportering av förhandlingarna i Nürnberg 

är den att mängden upplysningar, kritik och fakta är väldigt varierande från tidning till tidning. Bara 

att se på antalet ledarsidor mellan 20 november 1945 och 7 oktober 1946, som på ett eller annat sätt 

berörde rättegången i Nürnberg, är antalet mycket varierande; 8 ledare i SvD, 11 ledare i DN och 

uppemot 40 ledare i GHT. Således har GHT varit betydligt mer aktiva att via sina ledarsidor förmedla 

händelserna i Nürnberg och också visat ett större engagemang i frågan än SvD och DN. 

Den första gången som DN nämner rättegången och/eller situationen i Tyskland i sin ledarsida sker 

den 16 december 1945, alltså ungefär en månad efter att rättegångarna inletts. Där beskrivs hur 

ovetande och högt uppsatta ledare från Europas länder kom och stannade till hos Führern för att 

diskutera Tysklands situation och roll i det Europeiska samarbetet, utan vetskapen att han egentligen 

satt och planerade anfall och ockupationer mot dem alla.38 GHT slår an tonen tydligt och tidigt då 

beskrivningarna av rättens existens, de åtalades skuld och nazismens fall redan under de första 

dagarna är ingående och frekvent. Under den första veckan av Nürnbergsprocessen skrivs det 

dagligen i GHT kring detta och det blir ett återkommande inslag under den tid som DN till exempel 

riktar fokus åt annat håll.39 SvDs rapportering i ledarsidor för november 1945 skrev jag om i delen 

”Problem” vilket leder till att någon inledande sammanfattning av tidningens ledare blir omöjlig att 

beskriva. 

                                                           
38 Dagens Nyheter 16/12 1945 
39 Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 21/11-26/11 1945 
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7.2. Ifrågasättande av rättegången 

I ledaren för SvD den 2 oktober 1946 handlar det om att domstolen i Nürnberg saknar rätten och 

möjligheten, i juridisk mening, att fungera på det sätt den gör. Den bör inte kunna utföra den typ av 

behandling av de åtalade och dela ut påföljder på det sätt den gör.40 Tydligast ifrågasätts 

rättegången, som även är allmänt känt, från de drabbade nationernas regeringar vilket också klargörs 

i ledaren för den specifika dagen. Processen har hamnat i skymundan av de allierades interna 

konflikter angående hanteringen av Tyskland och snarare ligger fokus på att förstärka ett överstatligt 

samarbete än att straffa de som står som åtalade för hemskheterna. De allierade ländernas 

regeringar får kritik för sina brister gällande beslutsfattandet.41 

Det är inte direkt ett ifrågasättande av rättegången eller den dömande makten, men likväl vänder 

GHT kritik mot processen så till vida att det skrivs i ledaren att det finns inget egentligt syfte med att 

förhandlingarna är utdragna och dessutom kommer att pågå under lång tid. Detta skrivs när det gått 

tre månader, och rätten har samlats (med undantag för julen) dagligen sedan igångsättningen. 

Varken för de åtalade eller för åklagarsidan finns det någon vinning i att dra ut på förhandlingarna, 

annat än att de åtalade får sitt liv förlängt med några månader. Det verkar till synes uppenbart att 

domarna som kommer att falla, till övervägande del kommer att innebära slutet för de åtalade, vilket 

således inte ger någon direkt positiv effekt att försöka förhala beslutsfattandet. Det ofantligt stora 

bevismaterial och den enorma ansamling vittnesuppgifter som delgivits rätten kommer förmodligen 

inte att förvärra eller förbättra läget nämnvärt under den kommande tiden, skriver GHT den 18 

januari 1946.42 Dessutom har den stora delen av omvärlden tappat intresset när förhandlingarna 

börjat lida mot sitt slut. En nackdel för uppmärksamheten som succesivt tappat tyngd när 

rättegången blivit utdragen att människor inte längre brytt sig om utfallet, då de inblandade 

nationerna fortfarande hade sitt eget lands uppbyggnad att fokusera på i första hand.43 

Åsikterna dagarna efter rättegångens avslut var att det överlag hade varit en för mild behandling av 

de åtalade. Främst vänstervridna tyskar tyckte att de frikända (och andra inblandade) åtminstone 

borde ställts inför en tysk domstol. Det befaras också i ledaren för SvD att de frikända nazisternas 

personliga säkerhet kan vara en riskfaktor som bör tas i beaktande. Flera nationer krävde 

utlämnande av ”deras” åtalade till deras egen domstol, då straffen var för milda och de själva ville 

göra en egen och i deras ögon mer rättmätig bedömning av de åtalade.44 

                                                           
40 Svenska Dagbladet 2/10 1946 
41 Dagens Nyheter 24/3 1946 
42 Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 18/1 1946 
43 Göteborgs Handels- och sjöfartstidning 19/8 1946 
44 Svenska Dagbladet 5/10 1946 
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Hela den sammansvärjning som på förhand påstods ha ägt rum i Nazityskland blev fakta genom 

förhandlingarna. Planeringen och alla de akter som gemensamt skrivits under av högt uppsatta 

nazister används som ett bevismaterial.45 Men detta skulle också i förlängningen kunnat klassas som 

en förmildrande omständighet för de åtalade då det i flera fall av akterna (i omvärldens ögon) kunde 

ses som att nazisterna bara gjorde vad som förväntades av dem.  

”En utifrån påtvingad begränsning av försvarsmedlen, medan grannarna ordnade sina 

rustningar som de behagade, en sådan ordning förstod man väl att tyskarna reagerade mot.”
46

 

DN påvisar i ledaren den 3 mars 1946 dessa akter som en villrådighet som kanske kunde ses som en 

hämndaktion från tredje riket, snarare än en anfallsstrategi och ett påbörjande av krigföring. 

Överlag handlar annars de ledarsidor i DN, som utgavs under sommarmånaderna, om de diskussioner 

som fördes gällande fredsarbetet i Nationernas Förbund. Det mesta rör då Tysklands skuld, 

demilitariseringen och uppdelningen av Öst- och Västtyskland. Dessutom meddelades den 28 

september 1946 i ledarsidan i DN att pressbevakningen för olika tidningar och för olika nationer var 

väldigt skiftande. Under det nordiska pressmötet hade flera röster höjts angående bevakningen från 

Europas storstäder och hur flera tidningar missat i rapporter gällande vad som pågick och hur 

fredsarbetet fortskred. Naturligtvis frånslår sig DN själva från ansvaret för en sådan avsaknad från 

deras egen pressrapportering. 47  Men med hänvisning till antalet ledarsidor som rapporterats från 

DNs sida kring Nürnbergsprocessen går det lätt att dra parallellen att visst kunde DN varit mer aktiv i 

den rapporteringen. 

En del i ifrågasättandet, som i sammanhanget är högst väsentlig, är den del som rör enögdheten 

kring vad som egentligen genom rättegångarna klassades som kriminellt. GHT gör, som enda tidning i 

den här undersökningen, en koppling till likvärdigheten mellan de begivenheter som skedde i 

Sovjetunionen och de som skedde i Tyskland, och att en del av den dömande sidan suttit och dömt ut 

påföljder som även människor i de egna leden bör ha fått känna av.  

”Varken när det gäller anstiftandet av krig eller när det är fråga om brott mot krigets 

lagar är den makt, som står bakom domarna, oskyldig.”48 

Det blir från GHTs håll parodi på rättvisa att Sovjetunionen skulle stå fria från skuld på grund av att i 

den hetsiga debatten kring nazismens framfart har händelserna i öst fått minskad betydelse. 
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”Olusten beror på det faktum, att denna rättvisa ytterst har kunnat åstadkommas 

endast med den råa styrkans hjälp, att samma råa styrka framträtt i rättsförfarandets 

förklädnad också vid tillfällen, då rätten icke varit lika tydlig, och att den å andra sidan 

skyddat de sina.”
49

 

En viss ton av missnöje urskönjs angående påföljderna också i DNs ledare. De som ställdes till svars 

var nämligen bara de myndigheter och organisationer som hade den yttersta möjligheten och 

uppdraget att pina och fysiskt straffa människor, liknande Gestapo, SS och SD. Regeringen och 

generalstaben fick ingen kollektiv skuld i rättegången.50
 

7.3. Erkännanden av rättegången 

Straffskalan, rättegångsförfarandet och vilka tillämpningsregler som skulle vara rådande under 

Nürnbergsprocessen fick i stora drag vara fria för diskussion. Främst med tanke på att något liknande 

aldrig tidigare gjorts, men också för att brotten varit av sådan karaktär att något snabbt behövt 

komma till stånd för att visa på brottens art och omfattning. I DN skrivs det vidare kring att ingen 

dömts ohörd och att samtliga inblandade i rättegången fritt fått lägga fram åsikter och vittnesmål 

utan påverkan från andra myndigheter.51 

Enligt den ledare som skrevs den 21 november 1945, alltså för den första dagen av förhandlingarna, 

anser man från GHT att det är svårt att föreställa sig något annat än dödsstraff för samtliga, där 

eventuellt en person kan undkomma denna påföljd. Rätten har att fastställa normen för framtiden 

och det finns inga tvivel på skuld för de åtalade, utan målet är att avgöra de åtalades roll i 

sammanhanget och huruvida den kan bedömas vara kriminell.52 Diskussionen fortsätter sedan några 

dagar senare med argumentet att det blir en travesti på rättvisa om bara de ytterst ansvariga döms. 

Oavsett om man med råd eller dåd medverkat till brott ska man dömas utifrån individuella 

förutsättningar och genomföranden.53 

Det formuleras en intressant tankeställare i och med GHT:s ledare, som handlar om de åtalades 

möjlighet att försvara sig då detta skulle innebära att de åtalade åberopar en demokratiskt förankrad 

process. Detta skulle då stå i fullständig motsättning till det som de försökt arbeta bort under en lång 

tid. Att någon form av statsstyrd apparat (förutom den nazistiska ideologin) ska tala om hur saker ska 

gå till, och att det krävs en lag för att kunna forma ett straff. Skulle då de åtalade hävda 

rättegångsförfarandena utifrån nationalsocialistiska principer skulle domarna tvingas bedöma 
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brotten på känn och utgå ifrån att det som gagnade det ”egna” folket hela tiden skulle ligga i 

förgrunden för en bedömning. Någon förankrad folkrätt var det inte tal om enligt den nazistiska 

ideologin utan makten log hos ledningen och tolkningsbarheten var stor även hos makthavarna. I 

Nürnbergrättegången satt således de åtalade öga mot öga med motståndarna, och att ifrågasätta 

rättens existens och förfarande vore ytterst dumt, men enligt de ideologiska principerna de stod för 

vore det det enda rätta.54 

Resultaten av rättegångarna skrivs det om på följande sätt i DN; Det beskrivs tydligt om en av de 

viktigaste principerna, den att detta ”förhoppningsvis” kan fungera som prejudikat för liknande mål i 

framtiden. Vilket man därmed kan fastställa som en vinning för omvärlden att veta hur man ska ställa 

sig till krigsförbrytelse, brott mot mänskligheten och brott mot freden.55 Den 4 oktober fortsätter DN 

att i sin ledare trycka på betydelsen och effekten av Nürnbergrättegångens eftermäle. Att den under 

lång tid framöver kommer att vara vägledande som ”folkrättsligt prejudikat” och domarna i 

rättegången har skrivit ned ”ansvaret för krigets utbrott (---) på koppartavlor”.56 Tredje rikets skuld i 

frågan är otvivelaktig, och konsekvenserna av handlandet har lett till domar för de inblandade och 

landet Tyskland tvingas starta om på nytt. Det uppmärksammas tydligt även i tidigare skeden av DNs 

rapportering att rättegången ska komma att bli en skiljelinje mellan det som inträffat och vilka 

konsekvenser det kommer att få för de åtalade. Att brott mot internationell rätt straffas som ett 

brott, där de anklagade också ska ha rätten och möjligheten att försvara sig enligt rådande regler för 

en rättegång.57 

Att de allierande nationerna var splittrade, eller snarare inte kunde enas, i många frågor var en 

påtaglig syn som Europa fick ta del av under slutfasen av andra världskriget och gällande efterspelet. 

Såväl de olika sammankomsterna i Nationernas Förbund som synen på Tyskland var omdiskuterade 

samtalsämnen där de segrande nationerna inte kom överens. I SvD framhävs att Nürnbergsprocessen 

var den enda egentliga fråga som de allierade visade en enad front i. Åtminstone utåt gav detta 

skenet av att vara ett effektivt och välfungerande system som tydligt skulle visa på konsekvenserna 

av nazisternas handlande. I juni skrivs det dock att hela rättegången har tappat sin roll och;  

”bleknar bort i jämförelse med dagens nya verkligheter, som avse (sic) Tysklands framtid”.58  
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Domarna mot de åtalade framhävs som en mindre del i arbetet med att bygga upp Europa igen, och 

hur Tysklandsfrågan, gällande ekonomin, industrins roll och demilitariseringen skulle lösas var 

betydligt viktigare spörsmål för de allierade. 

”Ingen kommer rättvisligen att kunna bestrida, att all möjlig hänsyn visats de anklagade. I 

månader har de fått försvara sig.”59  

Att de åtalade fått möjligheten att ifrågasätta åtalet, och de anklagelser som riktats mot dem styrker 

rättens existens och påvisar att den skötts på ett demokratiskt sätt. Ett erkännande av rättegången 

som visar på GHT:s inställning till rättegångsförfarandet. 

Att stifta lagar efter brottets inträffande är inget problem enligt GHT.60 Det är snarare ett korrekt 

förfarande i en sådan säregen situation, att inget annat än ett sådant tillvägagångssätt är det möjliga, 

och därför inte kan bestridas. Att dessutom domarna bygger på logiska och rättvisa grunder gör att 

rättens avgörande inte är tvivelaktigt. Det som sker mot de åtalade i Nürnberg är ett korrekt och 

rättvist system som avgör konsekvenserna av ett kriminellt handlande.61 

Angående domarna från rättegångarna har DN en av de längsta ledarsidorna som gavs ut under hela 

den genomgångna perioden. Med överskriften ”Domen” slås tonen an tydligt för vad artikeln handlar 

om, och genomgående försvaras de allierades behandling av de åtalade.  

”Genom denna rättegång har de allierade huvudmakterna förklarat sig vilja bryta mot de 

gamla föreställningarna om ansvaret för tillgripande av angreppskrig: angreppskriget skall 

kriminaliseras och de skyldiga ställas till ansvar”62 

Detta blir som en sammanfattning av den konsekvens som de ledande nazistledarna hade att vänta. 

Inte nog med att de skulle dömas för brotten, utan också för att detta var en ny företeelse i 

behandlingen av nationer och människor som orsakade den här typen av förseelser. GHT har samma 

framtoning under dagen för domarna. Inte bara väntar dödsstraff för de värsta förbrytarna, utan 

också en kodifiering, sammanfattning, av folkrätten och ett klarläggande av vad som är kriminellt 

(och inte) i händelserna. Att hela processen har lyckats med syftet och att domarna som utdelats 

varit fullt realistiska och rättmätiga (i de flesta fall) ställer sig GHT bakom i ledarspalten den 1 oktober 

1946.63 
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Rättegångens ansvar ligger också i att på vägen hjälpa Tyskland i sitt återuppbyggande. Det väsentliga 

för Tyskland är inte att bara tysta nazismens stämma utan också att förändra en mentalitet som 

spridits och förankrats hos folket under en längre tid. Ett mödosamt och svårhanterligt arbete som 

kräver att man förstår och enas kring vilket håll man vill att landet ska gå åt.64 Svårigheterna kring 

detta och folkets inställning till förändringen rapporterar GHT i sin ledare kring, och hur detta kan 

komma att vara en lång och långsam process som kanske inte kommer att vara förankrat hos 

samtliga ens under de närmaste generationerna.65 Men att detta ändå blir en positiv konsekvens och 

en trolig effekt av rättegången är enligt GHT tydligt. 

7.4. De åtalade 

En fråga som med eftertryck analyseras i GHT den 22 november 1946 är den om de åtalade var 

medvetna om vad de gjorde under perioden och huruvida man som enskild individ kan åtalas, och 

straffas, för en ytterst stor grupp människors gärningar. 66 Helt enkelt vart ansvaret för handlingarna 

låg och vilka som skulle kunna svara för vad andra människor förorsakat. 

När det gäller påföljderna för de åtalade har SvD den mest anmärkningsvärda ledaren kopplat till hur 

domarna utdelats; att de som faktiskt blev frikända från åtalspunkterna fortfarande hade fått ett 

väldigt hårt straff i och med den årslånga nervpåfrestning i och med förhör, utfrågningar och 

anklagelser som riktats mot dem. Att Goebbels hantlangare Fritsche blev friad kom inte som en 

chock. Shacht och von Papen som också frikändes, var dock mer anmärkningsvärt, men enligt ledaren 

hade de ändå fått en dom i och med påfrestningarna som rättegången inneburit för dem.67 Åklagarna 

ansåg flera av de ledande nazisterna, som också dömts av domstolen som skyldiga, inte bara för att 

de begått en hel del gärningar som nu klassats som kriminella, utan också för att de istället för att 

protestera mot befälhavares uppmaningar fullgjorde de uppgifter som gavs dem. Det blev alltså 

fastställt att oavsett om det var de själva tog besluten, eller ens utförde desamma, kunde klassas som 

medskyldiga med hänvisning till deras frånvaro av ifrågasättande. Keitel och Jodl var två av dessa. 

Domstolen tog den tyska militärstrafflagen på orden, den som uttryckligen sa att om man som 

underordnad får en befallning av en överordnad som kan innebära civil eller militär förbrytelse eller 

förseelse bör klassas som straffbar.68 

På individnivå hävdas i ledaren i DN den 2 oktober att enbart Fritsche skulle ha förtjänat frigivning, 

resterande borde inte ha fått möjlighet till någon mer förmildrande dom än dödsstraff. Herman 
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Görings påföljd är den mest otvivelaktiga, då hans synder klassas utifrån att ”ingenting kan anföras 

som förmildrande omständighet” och ingen dom kunde vara mer tydligt underbyggd om man räknar 

bort Führern själv. Görings egna berättelser och erkännanden var nog för att bevisa hans enorma 

skuld och inblandning i sammanhanget.69 

Det ifrågasätts också i SvD om Hess fick en rättmätig dom, där han enligt den ryske representanten 

på den dömande sidan bör ha fått dödsdom. Dessutom var domarna oeniga i frikännandet av 

Schacht och von Papen, där såväl den ryske som den amerikanske representanten tycker att de 

borde fått en mer kännbar påföljd. Det blir motsägelsefullt i ledaren för SvD som hävdar att all 

oenighet som funnits mellan de allierade när det kom till hur Tysklandsfrågan skulle lösas, i alla fall 

fungerade fläckfritt när det kom till rättegången och bedömningarna i den.70 Men gällande 

påföljderna märks oenigheten ändå uppenbart när det kom till att bedöma åtalade nazisters 

inblandning och skuld till nazismens framfart. En något märklig bild som spelas upp som befäster en 

tveksam hållning till vad som egentligen framkommit under förhandlingarna då medierapporteringen 

skiftar mellan de olika tidningarna. 

När påföljderna annonserades, i början av oktober 1946, var GHT inte sena i kritiken gällande 

Schachts och von Papens frikännanden. Teorierna kring att Schacht friats genom ett specifikt 

vittnesmål som kan ha haft koppling till den ekonomiska makt och koppling som Schacht tidigare haft 

upprör uppenbart. Men än värre är det gällande frikännandet av von Papen. GHT skriver syrligt och 

vasst om hans inblandning och hur von Papen med tur lyckats undkomma någon hårdare 

bestraffning genom en förmodad manipulering och eventuellt vilka utgångspunkter som rätten 

tvingats följa. Några åsikter, tankar och idéer kunde de högt uppsatta nazisterna inte dömas för, 

enbart de faktiska gärningar de genomförde. Kritiken kring påföljderna fortsätter också angående att 

Hess fick en för mild dom (såsom den ryske representanten i den dömande makten ansåg) och att 

den tyska flottans representanter kommit undan alldeles för billigt (främst i paritet till armén).71 

En vecka efter domarnas förkunnande presenterar GHT i sin ledare en del intressant fakta i 

rättegångens efterdyningar. Att Raeder vill få sitt fängelsestraff omprövat till dödsstraff (vilket 

förefaller osannolikt enligt ledaren) och att Göring eftersökt en förmildrande dom.72 
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7.4.1. Görings maktspel 

SvD skriver i början av april om Göring och dennes sista desperata försök att visa vilken mäktig ledare 

han själv ansåg att han var. Hans sorti från en högt uppsatt position i Tredje riket skulle inte gå 

obemärkt förbi utan det viktigaste var att stiga ned med flaggan i topp. Det beskrivs dock inte 

ingående i ledaren kring hur detta gick till under rättegångsförfarandet, men att hans eget namn och 

betydelse skulle minnas i framtiden var ett uppenbart mål som Göring hade och han ville dö för 

ideologin han kämpat för. 73 

Göring framställs som en okunnig och ovetande person som enligt egen utsago saknat väldigt mycket 

information under kriget och planeringsstadiet för att kunna ställas till svars för det åtal som väckts 

mot honom. Under mars månad 1946 får Göring sätta sig i vittnesbåset och svara på frågor och ge 

delar av sin historia till känna. Enligt ledaren i GHT sitter inte Göring och försvarar sig själv, eller sin 

heder, utan proklamerar i stora drag till den nazistiska ideologins fortsatta kraft för det Tyskland han 

och hans män byggt upp. Ett erkännande som framhävs som relevant för utgången är det att han 

bekräftar att han insåg loppet kört när motoffensiven i december 1944 blev ett misslyckande. Att 

från den tiden kunde det nazistiska imperiet inte växa mer, utan de inblandade parterna kunde börja 

räkna sina dagar.74 Ett erkännande som rikskanslern gjorde som förmodligen innebar en viss vinning 

för både rättens fortsatta arbete med rättegången, men också för det tyska folkets arbete med att 

förstå situationen och också påbörja uppbyggandet av det egna landet på nytt.  
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8. Sammanfattande diskussion 
I den här delen avser jag sammanfatta och resonera kring det källmaterial som jag i den här 

undersökningen hittat och beskrivit i huvuddelen. Jag kommer att sammanfatta detta utifrån samma 

rubriker som jag använt i huvuddelen för att det lättare ska gå att få översikt över de använda 

frågeställningarna. Huvudsyftet med den här delen är att bearbeta materialet ingående och väva in 

slutsatser som man utifrån dessa källor kan göra. 

Sammantaget går det att konstatera att tidningarnas ledarsidor och det antal som under perioden på 

ett eller annat sätt berör Nürnbergsprocessen skiftar markant. GHT är den tidning i min undersökning 

som mest frekvent behandlade rättegången medan DN och SvD visat mer återhållsamhet och främst 

fokuserat på att rapportera om andra såväl globala som nationella händelser. Det kanske inte är 

anmärkningsvärt att en tidning i högre utsträckning än de andra två så pass ingående beskrev 

händelseförloppet, men att det under långa tider (ibland flera månader) inte nämnts ett ord om 

rättegångens intermezzon i DN och SvD förefaller märkligt oavsett anledning. 

8.1. Sammanfattning av Ifrågasättandet av rättegången 
Göteborgs Handels- och sjöfartstidning visar inte genom sina ledare speciellt mycket kring någon 

kritik mot rättegången. Snarare handlar den kritiken som kunnat urskönjas kring att även andra 

människor och organisationer är de nazistiska måste stå inför domstol. Bland annat handlar då 

kritiken om att Sovjetunionen inte ska kunna stå fria från skuld utan att även de människor som där 

begått liknande kriminella handlingar måste inför rätta. Annars riskerar rättegångens följder få 

minskad trovärdighet och likvärdighet. Det finns dessutom inget egentligt syfte enligt GHT att 

rättegången, som redan på förhand bestämts, ska behöva pågå under lång tid. Detta anses bara 

förhala besluten och ger inte någon inblandad någon positiv effekt. 

Ifrågasättanden som hörs från Dagens Nyheters håll handlar i viss mån om att försvara nazisternas 

aktioner så till vida att de kan bedömas som att de har stått inför ett dilemma där de tvingades att 

tillämpa våld för att klara sig ur situationen. Att resterande länder i omgivningen rustade för krig och 

att Tyskland då reagerade på rustningen och agerade i nödvärn. En annan del av kritiken vänds mot 

den allmänna pressförmedlingen som DN anser har varit för låg och att den för vissa länder och viss 

press varit för skiftande. Slutligen konstateras också att påföljderna för de myndigheter och den 

högsta ledningen i tredje riket inte tilldelats någon större skuld till händelserna, utan enbart de rent 

krigiskt verksamma myndigheterna (såsom Gestapo och SS) fick skulden. Att regeringen och 

generalstaben inte tydligt nog vändes kritik mot, reagerar DN mot. 

Svenska Dagbladet slår an tonen tidigt i kritiken och påvisar ett ifrågasättande av rättegångens 

existens och dess möjlighet att utdela straff som saknar lag. I slutändan kritiserar också SvD 
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rättegången utifrån de röster som höjts angående för milda påföljder. Dels för att vissa nationer krävt 

utlämnande av de åtalade (då dömda) men också för att de frikända individerna kan riskera stor fara i 

sitt fortsatta leverne. 

När det gäller den här frågan skiljer det sig mellan de olika tidningarnas inställning och rapportering. 

SvD och DN utrycker sig på ett sätt, och förmedlar en bild, som säkerligen kunnat tolkas på lite olika 

sätt. Huruvida deras intention är att framhäva nazistiska ideal som de rätta eller bara är vaga i sina 

åsikter är naturligtvis svårt att fastslå. Men tendenserna för att påvisa en antinazistisk hållning, den 

står GHT som ensam tidning för, i frågeställningen gällande ifrågasättandet av rättegången. 

8.2. Sammanfattning av Erkännandet av rättegången 
Att Göteborgs Handels- och sjöfartstidning försvarar rättens tillvaro märks inte bara genom att det 

saknas kritik i ledarna mot den, utan också genom att GHT återkommande behandlar att allt i 

förfarandet sker enligt praxis och att ingen i efterhand kan komma att kritisera tillvägagångssättet. 

Att de åtalade fått möjlighet till demokratiskt förankrade försvar och att samtliga inblandade fått 

komma till tals gör att förfarandet som sådant är tydligt sammanbundit hos de allierades olika 

domstolsväsenden. Det anses dessutom från GHTs håll att det inte finns problem i att lagarna stiftas 

retroaktivt efter handlingarna, då liknande metoder aldrig tidigare förekommit.  Dessutom påvisar 

GHT att det vore omöjligt, och rent av vanvettigt, om de åtalade åberopar en process likvärdig med 

den ideologi de själva stod för. Då detta skulle innebära att makten låg uteslutande hos den 

dömande makten och att rättens förhållningssätt då skulle innebära att domarna utdelats på känn 

och därmed, för de åtalade, riskerat ”ännu” hårdare påföljder. 

Dagens Nyheter konstaterar att ingen dömts ohörd och att detta förhoppningsvis för alltid kommer 

att fungera som en vägledning för folk och nationer i framtiden att följa. Ett ”folkrättsligt prejudikat” 

talas det om och att det är positivt att det skapas en tydlighet kring vad som kan komma att klassas 

som brott mot internationell rätt och vad som i en liknande situation är kriminellt och vad som 

eventuellt inte är. 

Något som i några större drag försvarar rättens existens i de få ledare som Svenska Dagbladet 

publicerar för perioden saknas. 

Erkännanden och försvar av rättegångens existens gör GHT och DN på flera vis i sina ledare. 

Rättvishet, demokratiska principer och framtidstro genomsyrar deras ledare som försvarar 

förfarandet i Nürnberg. I ledarna för SvD har jag å andra sidan inte hittat mycket som tyder på att 

detta var rätt väg att gå, eller som påvisar att rättens existens är godtagbar. 
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8.3. Sammanfattning av De åtalade 

Kritiken som vänds från samtliga tre tidningars ledare rör påföljderna och om dessa var rättmätiga i 

förhållande till varandra. I ledaren för Dagens Nyheter hävdas att enbart Fritsche bör ha fått 

frikännande, alltså inte von Papen och Schacht. Denna uppfattning delar även GHT och båda dessa 

tidningar påvisar med eftertryck att dessa båda bör ha dömts hårdare, och GHT framhäver i sin 

ledare flera argument som skulle innebära en mer kännbar påföljd. SvD å andra sidan snarare ställer 

sig bakom beslutet i och med de åtalades årslånga påfrestning genom förhandlingarna. Det hävdas 

att de redan fått ett tillräckligt hårt straff. Det blir väldigt tveksamt vart SvD egentligen står i 

uppfattningen kring påföljderna och åsikten kring de åtalade. 

8.3.1. Sammanfattning av Görings maktspel 

I ledaren för SvD får Göring en viktig roll som en gestalt för den nazistiska ideologin. Det framkommer 

i ledaren att han själv anser sig varit oumbärlig och att han inte tänkt vika ned sig för rättens 

förfarande. Göring vill dö för ideologin han själv varit med och byggt upp, och hans framställs som en 

viktig pusselbit i sammanhanget. Inget ifrågasättande av hans beteende, hans personliga uttalanden 

eller hans roll i sammanhanget från SvDs sida. Detta sker däremot i GHTs ledare där Göring beskrivs i 

andra ordalag. En okunnig och förvirrad man som till synes inte känt till speciellt mycket kring 

planerna och arbetet med att bygga upp och arbeta i den innersta kretsen av tredje riket. 
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9. Avslutande diskussion 

I den här undersökningen var jag intresserad av att ta reda på dels hur och vad tidningarna 

förmedlade till de svenska hemmen via ledarartiklarna för tre större tidningar, men också se om de 

politiska ideal som tidningarna för tiden stod för kunde urskönjas i ledarna. Jag anser mitt syfte 

uppnått i och med redovisat material och också förankrat i flera ledare som tyder på liknande 

tendenser. Dessutom bidrar jag, genom min första frågeställning, till att framföra en översiktlig bild 

över de olika tidningarnas inställning. Den presshistoria som jag skrivit om visar på utvecklingen för 

respektive tidning och redogör för vad som föranleder inställningen och åsikterna kring 

Nürnbergsprocessen. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det som Göteborgs Handels- och sjöfartstidning stod för, och den 

politiska verksamhet som de försvarade, framkommer tydligt vid många tillfällen under perioden för 

Nürnbergsprocessen. I ledarna förkastar de tydligt den nazistiska ideologin och försvarar rättens rätt 

att döma de åtalade nazisterna. Dagens Nyheter visar en något mer tveksam attityd då de i ledarna å 

ena sidan försvarar möjligheten att döma de åtalade för att på så vis fastställa det kriminella i 

agerandet. Men å andra sidan försvaras nazisternas handlade genom teorin att de agerade i nödvärn 

och domstolen kritiseras för orättvisa och felbedömda domslut. Om DNs attityd var tveksam anser 

jag att Svenska Dagbladets hållning är ännu mer tveksam. Inte mycket (eller inget) i ledarna påvisar 

att domstolens tillvaro är korrekt utan snarare ifrågasätts både möjligheten att tillämpa ett sådant 

rättssystem samt de påföljder som sedermera delades ut. Att de nazistiska anhängarna von Papen 

och Schacht dömts tillräckligt hårt kontra för milt är en av de synpunkter som tydligast skiljer 

tidningarnas åsikter åt. Där GHT och DN står på den kritiserande sidan, och där SvD anser att de fått 

en tillräckligt kännbar konsekvens av sitt handlande.  
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10. Käll- och litteraturförteckning 

10.1. Källor75 

Dagens Nyheter [DN] 1945-12-16 ”Mästerskojarna i Nürnberg” 

Dagens Nyheter [DN] 1946-03-03 ”Sammansvärjningen” 

Dagens Nyheter [DN] 1946-03-24 ”Motiv och metoder” 

Dagens Nyheter [DN] 1946-09-28 ”Pressens nordiska samarbete” 

Dagens Nyheter [DN] 1946-10-02 ”Domen” 

Dagens Nyheter [DN] 1946-10-04 ”Sammansvärjningen” 

Svenska Dagbladet [SvD] 1946-04-02 ”Väst och öst i Tyskland” 

Svenska Dagbladet [SvD] 1946-06-02 ”Striden om Tyskland” 

Svenska Dagbladet [SvD] 1946-10-02 ”Domarna i Nürnberg” 

Svenska Dagbladet [SvD] 1946-10-05 ”Efter Nürnberg” 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1945-11-21 till 1945-11-26 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1945-11-22 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1945-12-10 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-01-18 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-03-23 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-04-16 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-06-25 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-07-30 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-08-19 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-09-10 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-10-01 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-10-02 

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning [GHT] 1946-10-07 

                                                           
75 Mer info kring mitt källmaterial under rubrikerna ”Källmaterial” och ”Problem” 
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