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Abstract 
 
Uppsatsens syfte är att visa hur det svenska kommunistpartiet (SKP) förhöll sig till 
Sovjetunionens agerande under icke-angreppspakten med Tyskland och konsekvenser av 
detta. Sovjet var enligt SKP fredens försvarare och i regi av den kommunistiska 
internationalen så bedrev partiet kritik mot upprustning. Följderna blev att arbetsläger för 
svenska kommunister upprättades. Razzior mot medlemmar inom SKP företogs och personer 
med anknytning till SKP avskedades från sina tjänster. Den till SKP tillhörande tidningen 
Norrskensflamman i Luleå var utpräglat positiv till Sovjets agerande vilket bidrog till att 
Norrbottenskuriren och Norrländska Socialdemokraten gick till mothugg vilket kom att nå 
klimax under det finska vinterkriget.   
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1.   INLEDNING 
 
Efter att Sovjetunionen hade uppstått 1917 hade kommunisterna i hela världen fått ”ett 

hemland”. De kommunistiska partierna och den kommunistiska pressen i Sverige ställde sig 

mer eller mindre förbehållslöst på Sovjetunionens sida i olika konflikter i den internationella 

politiken. Det fanns en viss rädsla för Sovjetunionen och kommunismen sedan tidigare och 

när finska vinterkriget bröt ut så ställdes frågan om kommunister var säkerhetsrisker till sin 

spets. Inom militären började kommunister bland de värnpliktiga i Sverige misstänkas för att 

underlätta en framtida rysk invasion och med försvarsministerns acceptans fattade man ett 

beslut om att arbetsläger skulle inrättas för dessa kommunister.  

 

Intresset för att skriva en uppsats om detta fick jag efter att ha läst Karl Molins Hemmakriget 

som handlar om hur militären i Sverige under perioden 1939-43 skickade misstänkta 

kommunister till arbetsläger i främst de norra delarna av Sverige. Anledningen till detta var 

att de ville hålla kommunisterna borta från de övriga värnpliktiga och för att undvika att de 

skulle få ta del av militären och sedan varsko sovjetiska krigsmakten. Detta är intressant 

eftersom det är ett exempel på hur yttre omständigheter kan utmynna i en generalisering som i 

det här fallet bidrog till att man inom det militära vidtog en åtgärd för att vara på den säkra 

sidan. Man trodde att kommunisterna i Sverige var exakt som de i öst och att de verkade för 

att underlätta en kommande ockupation i Sverige. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det syfte som jag har med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt det svenska 

kommunistiska partiet förhöll sig till Sovjetunionen under pakten med Tyskland från hösten 

1939 till paktens upplösning sommaren 1941 och de konsekvenser SKP:s förhållningssätt fick 

i form av att åtgärder vidtogs varav arbetsläger var en av dem. De frågor jag tänker besvara är 

för det första hur de så kallade arbetslägrens uppkomst motiverades och för det andra hur 

tidningen Norrskensflamman i Luleå förhöll sig till Sovjet under icke-angreppspakten och för 

det tredje hur tidningarna Norrländska Socialdemokraten och Norrbottenskuriren i Luleå 

förhöll sig till Sovjetunionen från icke-angreppspaktens start fram till vinterkriget slut och 

utifrån dessa tre tidningar ge en bild av klimatet i samhällsdebatten. 
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1.2 Teoretisk anknytning  

Den teoretiska infallsvinkel som denna uppsats har är utformad på ett sätt som berör hur en 

ideologi, marxismen, kunde bidra till att ett politiskt parti, det svenska kommunistpartiet, kom 

att bli betraktat som dissidentiskt och landsförrädiskt. Orsaken till detta var den 

kommunistiska internationalen, Komintern, vars fundament utgjordes av den marxistiska 

ideologin och som dirigerade hur de kommunistiska partierna i Europa kom att genomgå en 

förändring hösten 1939 som innebar ett närmande till fascismen som man tidigare hade tagit 

avstånd från. Det svenska kommunistpartiet följde detta exempel och skulle även rätta sig 

efter en uppmaning från Komintern som gick ut på att kritisera upprustningen  i Sverige. 

Detta satte det svenska kommunistpartiet i en svår sits. Marxismen gick inte ihop med 

upprustningen och det fick det svenska kommunistpartiet medkänning av 

     

1.3 Metod, material och disposition 

Uppsatsen kommer främst att basera sig på den forskning som finns publicerad i Hirdmans 

bok Sveriges kommunistiska parti 1939-1945, Kieris och Sundströms Första arbetskompaniet 

Storsien – en bok om politisk internering, Oldbergs Attentatet mot Norrskensflamman samt 

Molins Hemmakriget. Dessa böcker kommer att vara mina sekundärkällor. Primärkällorna är 

SOU 1935 8, SOU 1948:7 och SOU 1943:5 och ledare och artiklar i Norrländska 

Socialdemokraten, Norrskensflamman och i Norrbottenskuriren fast i denna tidning i mindre 

omfattning. Jag kommer att göra en litteraturstudie. Fakta kommer att sökas i dagstidningar 

från denna period och i böcker. När jag studerar dagstidningarnas artiklar så kommer jag att 

titta på ordval för att ta reda på vilket förhållandesätt tidningarna hade och därefter göra en 

egen uppfattning om de försvarade Sovjetunionens agerande eller inte. Jag kommer under 

forskningen att jämföra Karl Molins källangivelser från SOU med vad det egentligen står i de 

av honom angivna källorna från SOU för att se om hans ord skiljer sig från det som han har 

använt som källa. Jag kommer att på mikrofilm leta efter de ledare och artiklar i Norrländska 

Socialdemokraten och Norrbottenskuriren som Kieri och Sundström tar upp i sin bok för att 

se om de handlar om det som Kieri och Sundström återger att de ska handla om. 

  

Uppsatsen är uppbyggd kring en attityd och konsekvenserna av attityden. Uppsatsens första 

kapitel redovisar hur det svenska kommunistiska partiet förhöll sig till Sovjetunionen under 

Sovjets icke-angreppspakt med Tyskland. Andra kapitlet tar upp hur SKP förhöll sig till 

Sveriges försvarspolitik i relation till förbindelsen med Sovjetunionen. I det tredje kapitlet 

redovisas vilka effekter SKP:s ställningstagande till Sovjet fick. Åtgärder av olika slag 
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företogs såsom razzior, arbetsläger och arbetsavskedningar. I detta avsnitt så redovisas även 

motiven bakom upprättandet av arbetslägren och razziorna och vilka förberedelser som 

säkerhetstjänsten vidtog för att möta både politikers, militärers och dagstidningars krav på 

insatser mot kommunistisk verksamhet i Sverige. Det fjärde kapitlet tar upp hur 

dagstidningarna i Luleå förhöll sig till Sovjetunionen vid tiden för paktperioden mellan Sovjet 

och Tyskland och hur Norrskensflamman agerade när kriget utbröt mellan Sovjet och 

Tyskland. Med utgångspunkt från Norrskensflammans förhållandesätt till Sovjetunionens 

agerande under vinterkriget så kommer detta avsnitt att beskriva vilket gensvar detta 

förhållandesätt hade hos Norrländska socialdemokraten och Norrbottenskuriren från och med 

icke-angreppspaktens början augusti 1939 fram till vinterkrigets slut i mitten av mars 1940. 

Hur NSD och Norrbottenskuriren agerade gentemot kommunismen och Sovjet efter 

vinterkrigets slut kommer också att redovisas kort.    

 

1.4 Källkritik 

Hemmakriget av Karl Molin och Första arbetskompaniet Storsien av Gunnar Kieri och Ivar 

Sundström tar ställning mot inrättandet av arbetskompanierna. Både Molin och Kieri och 

Sundström anser att det inte var nödvändigt att inrätta arbetsläger för kommunister i Sverige 

och de kritiserar även motiveringen bakom arbetslägrens uppkomst. I SOU 1935:8 framförs 

relevansen av åtgärder för att bekämpa kommunismen i Sverige. Erfarenheter från militären 

gällande kommunistisk agitation redovisas och det beskrivs också olika 

militärområdeschefers övertygelser om att något borde göras för att bekämpa den 

kommunistiska propagandan samt deras övertygelse om att de svenska kommunisterna var 

potentiella landsförrädare. 

 

1.5 Tidigare forskning 

Det har tidigare gjorts forskning på närliggande områden till det som denna uppsats handlar 

om. Yvonne Hirdmans bok Sveriges kommunistiska parti 1939-1945 från 1972 beskriver hur 

det kommunistiska partiet i Sverige förhöll sig till Sovjet och hur partiet agerade gentemot 

den kommunistiska internationalen och hur man rättade sig efter den. 

 

Karl Molins bok Hemmakriget från 1982 berör också ämnesområdet i min uppsats. Den 

handlar om bakgrundsfaktorerna till varför arbetsläger för kommunister uppstod i två 

omgångar under andra världskriget. Boken beskiver även det politiska klimatet som föregick 
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arbetslägrens upprättande och dess resultat redovisas också. Även motiv till utförda razzior 

mot kommunister ges och resultatet av dem.  

 

Gunnar Kieris och Ivar Sundströms Första arbetskompaniet - Storsien handlar om orsaken till 

att arbetslägret i Storsien upprättades i december 1939 och boken ger också en bild om hur 

klimatet hos dagspressen i Luleå var. I boken ges också Norrländska Socialdemokratens och 

Norrbottenskurirens syn på det svenska kommunistpartiet och Norrskensflamman i samband 

med finska vinterkriget. Kieri och Sundströms bok är skriven på ett skönlitterärt sätt men 

varvas med fakta.       
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2.   DET SVENSKA KOMMUNISTPARTIETS INSTÄLLNING TILL 
SOVJETUNIONENS AGERANDE UNDER MOLOTOV-RIBBENTROPPAKTEN 
 

1919 så instiftades den kommunistiska internationalen, Komintern, som dirigerade hur de 

kommunistiska partierna i Europa skulle bedriva sin politik och som det svenska kommunist-

partiet rättade sin politik efter. Den 23 augusti 1939 slöts nonaggressionspakten mellan 

Tyskland och Sovjetunionen. Svenska kommunistpartiet (SKP) hade problem med att tolka 

pakten utifrån den anti-fascistiska modell som ingick i Komintern eftersom Tyskland 

förknippades med fascism (Hirdman 1974:28).  

 

Krigsutbrottet bidrog till att SKP blev tvunget att ta ställning. SKP skulle gå emot 

Sovjetunionen om man höll sig kvar vid den gamla linjen från Komintern och sällade sig till 

de fascismbekämpande länderna. För att kunna fortsätta bedriva den antifascistiska 

propagandan fanns bara ett alternativ och det var att förklara att västmakterna befann sig på 

samma nivå som Hitlertyskland och att kriget som hade utbrutit mellan dem inte hade med 

bekämpandet av fascismen att göra. Kriget fick istället en imperialistisk stämpel och genom 

den skuldbörda som man lade på västmakterna, England och Frankrike, så löste man även ett 

problem som hade uppstått genom taktikomläggningen av Komintern där ett avståndstagande 

från dessa länder ingick i taktiken. Den antifascistiska propagandan kunde dock inte föras 

oberört av händelseförloppet eftersom Sovjetunionen vid denna tidpunkt hade deklarerat att 

den ideologiska vapenvilan hade inträtt. En vink från Moskva medförde att den antifascistiska 

propagandan övergavs (Hirdman 1974:36).  

 

Röda armens invadering i Polen den 17 september 1939 betraktade SKP positivt. Analysen 

innebar att Sovjetunionen nu i praktiken skulle ingripa för att säkra freden och stoppa krigets 

expansion. Detta möttes med massiva inlägg från den icke-kommunistiska pressen i Sverige. 

Situationen omvärderades av SKP och därefter så framförde partiet att Sovjetunionen 

erövrade mark som tidigare erövrats av godsägarregimen i Polen och att man nu befriade 

Västukraina och Västvitryssland från en fascismregim. Kriget skulle begränsas och Polens 

befolkning skulle räddas (Hirdman 1974:38).  

 

Sovjetunionens utrikespolitiska intresse styrde den nya linjen i Komintern som SKP skulle 

efterfölja. Då ändamålet var att hålla bra politiska relationer till Tyskland så fick SKP inte 

sträva emot det (Hirdman 1974:39). Den antifascistiska parollen skulle bytas ut mot en 
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revolutionär kamp mot det imperialistiska kriget med en analys av kriget som var likartad 

med den analys som Lenin hade av första världskriget. Det var dock inte Hitlertyskland som 

man hade i tanke att bekämpa utan de socialdemokratiska ledarna (Hirdman 1974:40). 

Tyskland var strängt taget nästan inte skyldig till krigets utbrott utan England och Frankrike 

var mer skyldiga. I och med detta så övergav man analysen som Lenin hade av första 

världskriget över vilka länder som hade orsakat det kriget, där Tyskland tillsammans med 

Frankrike och England hade orsakat det kriget (Hirdman 1974:41). Socialdemokratin var den 

hämmande faktorn för att uppnå målen vilka var det imperialistiska krigets slut och 

kapitalismens störtande. Revolution blev den nya parollen. SKP kunde emellertid inte ohejdat 

gå lös på den svenska socialdemokratin eftersom man skulle hamna i en ännu värre situation 

än den som den förändrade strategin till krig och fascism hade försatt partiet i (Hirdman 

1974:88).  

 

Kominterns taktik kunde inte stå som mall för vinterkriget som utbröt mellan Sovjet och 

Finland den 30 november 1939, på grund av att den framförde att ett imperialistiskt krig 

rådde. Taktiken kunde inte tolka den spända relation som hade uppstått mellan Finland och 

Sovjetunionen (Hirdman 1974:47), dock så kunde den användas i ett syfte. Den beskrev hur 

SKP skulle förhålla sig till regeringen och socialdemokratin och hur Kominterns propagandan 

skulle spridas. 

 

De svenska kommunisternas försvar av Sovjetunionens agerande kom att genomgå olika faser 

under vinterkriget (Hirdman 1974:51). I inledningsskedet av kriget var den utpräglat defensiv. 

Sovjetunionen hade ett nödvändigt strategiskt motiv. Det här förhållningssättet grundade sig 

på de förhandlingar som Sovjetunionen hade inlett med Baltstaterna efter erövrandet av sin 

del av Polen och dessa förhandlingars utveckling till biståndspakter som innebar att 

Sovjetunionen fick upprätta baser och flygfält inom dessa staters territorier. Att man säkrade 

sina gränser i ett krigshotande världsscenario var enligt SKP tydligt relevant och att det inte 

stred mot Finlands och baltstaternas intressen. Tvärtom skulle dessa länder ha dragit nytta 

genom detta. SKP tolkade detta som att Sovjetunionen fortsatte med sin aktiva 

neutralitetspolitik (Hirdman 1974:52).  

 

Övertygelsen inom partiet var att Sovjetunionen försvarade sina gränser mot ett anfallande 

Finland som styrdes av Västmakterna och i kulissen så dolde sig även den kapitalistiska 

världen (Hirdman 1974:48). Under vinterkriget så anspändes antivästmaktspropagandan till 
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det yttersta. Väst utgjorde det stora hotet mot Sverige enligt den nya Komintern-linjen. När 

vinterkriget övergick till ett revolutionärt klasskrig i början av februari 1940 så avvek SKP 

från den defensiva inställningen och antog en revolutionär attityd eftersom det var otänkbart 

för ett revolutionärt parti att ligga lågt då ett revolutionärt krig utspelades i ett grannland. I 

och med detta intensifierades de svenska kommunisternas försvar av Sovjetunionens agerande 

enligt Hirdman (1974:49).  

 

Genom Tysklands angrepp på Norge den 9 april 1940 sattes SKP: s lojalitet mot Komintern 

på prov för första gången. Hur det imperialistiska kriget såg ut var inte det elementära utan de 

inblandades roller skulle analyseras. Skuldfrågan blev därigenom viktig och vidare så 

blottades ett viktigt problem som Komintern-linjen bidragit med. Problemet hade att göra med 

partiets förhållande till Sverige gentemot den framtoning som SKP enligt Komintern skulle ha 

på det internationella planet (Hirdman 1974:58). De frågor som utmynnade ur detta var hur de 

kommunistiska partierna i grannländerna skulle agera, med krigsförklaring eller anpassning, 

och hur Sverige skulle agera i denna hotsituation samt vad som var SKP: s uppgift (Hirdman 

1974:59). Västmakterna fick skulden. England anklagades för att ha provocerat Tyskland till 

ett angrepp mot Norge genom en minering av farleden utanför Norges kust.  

 

Angreppet på Norge den 9 april kom dock att bidra till att det positiva förhållningssätt som 

SKP visade till Tyskland hejdades. Ett efterlevande av Komintern-linjen av SKP skulle ha 

orsakat en orosfylld nationell situation och att en politisk korruption skulle kunna komma att 

uppstå. SKP korrigerade Komintern-linjen genom att placera Tyskland i paritet med 

västmakterna (Hirdman 1972:64).  

 

I Kominterns upprop inför den 1 maj 1941 fanns ett litet stycke som var riktat mot Tyskland 

(Hirdman 1974: 69). Ett angrepp mot Tysklands expansionspolitik doldes av de nu reguljära 

kritiska fraserna mot det imperialistiska kriget (Hirdman 1974:70). En kritik mot Tyskland 

hade börjat infinna sig i Sovjetunionen. En ny slags antifascism var på väg att uppstå. 

Emellertid så kom en försiktig framtoning att avlösas av en temperaturstigande antifascism. 

När kriget utbröt mellan Sovjetunionen och Tyskland så uppstod dess klimax. Det 

imperialistiska kriget som västmakterna förde existerade inte längre och den antifascistiska 

parollen återupptogs igen. SKP kom under hela kriget att ställa sig emot kriget och det 

berodde på att ett neutralt Sverige var av intresse för Sovjetunionen (Hirdman 1974:156). 
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3.   DEN FÖRSVARSPOLITISKA INSTÄLLNINGEN TILL SOVJETUNIONEN 

 

Enligt den gamla Komintern-linjen så skulle sektionerna inte stödja den försvarspolitik och 

upprustning som de borgerliga regeringarna i Europa förde men man kunde förhålla sig 

positiv till ett stärkt försvar i vissa delfrågor. Den nya linjen förändrade det hela. 

Avståndstagande till kriget och upprustning var dess hörnstenar (Hirdman 1972: 92).  

 

Sveriges utrikespolitik under hösten 1939 var tabubelagt område för SKP och man höll 

upprustningskritiken inom landet. SKP framförde att upprustningen skulle gynna reaktionära 

krafter i samhället och den militära byråkratin till priset av det arbetande folkets 

levnadsstandard och därigenom också försvarsviljan. Upprustningen sågs som det största 

hotet mot fred. SKP betonade vilka konsekvenser upprustning skulle få för Sveriges ekonomi. 

Frågan som ofta ställdes till SKP 1939-40 var den om man var villig att strida för ett 

borgerligt Sverige om det land man skulle försvara sig mot var Sovjetunionen. 

Kommunisterna avledde frågan och svarade att Sovjetunionen inte kunde förtrycka ett annat 

folk. Det förekom också svar som visade en viss försvarsvilja men då enligt SKP till ett 

Sverige som inte regerades av krigsaktivister, storfinansiärer och landsförrädare (Hirdman 

1974:96).  

 

I april 1940 så sammankopplades försvaret med upprustningen. Inom SKP ställde man sig 

frågan om man inte skulle ändra uppfattning, men den kom att förbli den samma. Dock så 

kom denna inställning att börja vackla och i december 1940 klargjorde SKP att de var beredda 

att försvara Sverige mot vilka fiender som helst. Att tveklöst ta avstånd till kriget var inte lika 

självklart. Ockupationen av Danmark och Norge hade bidragit till att inställningen till kriget 

började förändras.  

 

Våren 1941 så ökade SKP: s vilja till att försvara Sverige i händelse av krig. För att något 

mildra denna utveckling så utgick man från att om kriget skulle drabba Sverige så skulle det 

vara samlingsregeringens politik som var orsaken (Hirdman 1974: 98). Den 1 maj 1941 så var 

försvarsviljan åter på parollen även om den följde den tidigare linjen som innebar att ökad 

värnkraft genom sociala reformer skulle vara den viktigaste upprustningen. Den 28 maj så 

kom det stora utspelet om SKP: s försvarsvilja där man förklarade att man var beredd att 

försvara Sverige och dess frihet såväl i ett socialistiskt Sverige som i ett borgerligt. Kampen 

mot upprustningen avslutades. SKP krävde dock att slöseriet i samband med upprustningen 
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skulle upphöra och med detta så började partiet att närma sig den parlamentariska samlingen. 

Att SKP betonade att upprustningen slösade mycket pengar bidrog till att Komintern-linjen 

efterföljdes eftersom man på så vis till viss del tog avstånd till upprustningen. För SKP var det 

orimligt att gå emot Sovjetunionen, då man hade som första ståndpunkt i sitt politiska 

program försvaret av Sovjetunionen (Hirdman 1972:113). 
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4.   EFTERDYNINGARNA AV DET SVENSKA KOMMUNISTPARTIETS 
INSTÄLLNING TILL SOVJET 
 

4.1 Åtgärder mot svensk kommunism från hösten 1939 fram till våren 1941  

De delar av SKP som var inställsamt till Sovjetunionens förfarande vid vinterkrigets utbrott 

bidrog till att militärmakten satte misstanken om att de svenska kommunisterna var spioner 

för Sovjetunionen på pränt och tanken om arbetsläger för kommunister uppstod. Men detta 

var inget nytt. Speciella arbetskompanier för kommunister var en tanke som väckts redan i 

1935 års betänkande rörande statsfientlig verksamhet. Det lades dock åt sidan då det ansetts 

vara alltför juridiskt och politiskt känsligt (Kieri, Sundström 1972:24). Detta hade föregåtts av 

att man under början av 1930- talet hade börjat föra ett register över kommunister i vissa 

städer i Sverige, något som i sin tur hade föregåtts av att kriminalpolisen i Stockholm under 

åren närmast efter första världskriget hade upprättat ett register över personer som var 

anslutna till SKP (SOU 1948:7:265). Att det upprättades en registrering över medlemmar i 

kommunistiska organisationer omnämner även Molin (1982:61), om än med färre 

faktaupplysningar än SOU, vilken han refererar till som källa för uppgiften. Förmodan att de 

svenska kommunisterna hade statsfientliga och landsförrädiska intentioner och att de skulle 

falla sina landsmän i ryggen vid krig var det synsätt som den militära 

övervakningsorganisationen och den civila säkerhetstjänsten hade och jobbade efter (Kieri, 

Sundström 1972:50). 

 

I 1935 års utredning tillskrev militärområdesbefälhavaren för Norrbotten att en exceptionell 

statsfientlig verksamhet bedrevs inom länet.  Militärområdesbefälhavaren framförde att det 

fanns kommunistiska celler vid militärförbanden. En intensiv agitation förekom men också 

militärbefälhavaren på Gotland, chefen för marinstaben, chefen för flygvapnet, 

stationsbefälhavarna vid Stockholm och Karlskronas örlogsstationer och cheferna för 

kustflottan och kustartilleriet anade att det förekom kommunistisk propaganda och 

verksamhet ägnad att upplösa disciplinen eller annan art av statsfientlig karaktär vid 

förbanden. Den propaganda som kommunisterna misstänktes sprida var av speciell karaktär 

enligt försvarsverket och krävde en mer djupgående undersökning eftersom det var en 

disciplinupplösande propaganda. De så kallade Sillénkommunisterna ansågs utöva den mest 

disciplinupplösande propagandan instruerade av Komintern och denna propaganda hade 

startat parallellt med SKP: s partibildning 1921. Den disciplinupplösande propagandan som 

Sillénkommunisterna bedrev hade syftet att utplåna känslan av plikten mot fosterlandet och 
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även skapa ett missnöje med militärtjänsten och tjänstgöringens förhållande och den skulle 

frammana ett hat mot befälen och bidra till strejker och andra antidisciplinära uppträdanden 

(SOU 1935:8:185-186). Sillénkommunisternas propaganda betraktades även som militärisk 

samt att den hade en global karaktär och att den förekom i de flesta länder och särskilt 

frekvent vid flottorna där den skall ha orsakat åtskilliga myterier (SOU 1935:8:70). På den 

punkten gällande flottan i Sverige så skulle det vid tidpunkten för 1935 års utredning ha 

förekommit frekvent ofta hissande av den röda fanan som en del i den kommunistiska 

agitationen enligt Molin (1982:94). Detta återges också i SOU (1935:8:179). Enligt Molin 

(1982:94) så framförde befälhavaren vid Stockholms örlogstation att antalet kommunister 

inom värnpliktskontingenterna ökade markant i antal och de skulle enligt befälhavaren ha 

tagit med sig sina kamrater till kafeer, där de hade sitt tillhåll, och där bjöd de sina kamrater 

på fri förtäring och samtidigt hålla ett revolutionärt föredrag för dem. Från pansarfartyget 

Drottning Victoria berättades det om kommunistisk agitation som resulterat i enligt Molin ”en 

viss oro och trotsigt uppträdande” (1982:94). Att detta skedde framgår även i SOU 

(1935:8:184). 

 

Att propagandan fick en icke-fredlig stämpel utgår från Kominterns världskongress 1928 där 

det proklamerades för kampen av det imperialistiska kriget med parollen att man skulle 

omvandla det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig för att införa proletariatets diktatur. 

Detta krävde att det skulle idkas revolutionärt arbete inom den borgerliga armén och att 

militärtjänstvägran var otillräckligt för slutmålet. I september 1930 så antog SKP riktlinjer för 

det antimilitära arbetet och där framgår det att de som hade som uppgift att ta reda på 

upplysningar inte fick delta i den offentliga propagandan och därmed röja att de var 

kommunister. De skulle ha fått befälets förtroende och uppnå viktiga kommenderingar och 

uppdrag och ta till sig upplysningar om konstruktionsritningar, förvaringsplatser för 

ammunition, utrustning, förutsättningar för stridsövningar och dess utformning och taktiska 

förfaringssätt. De som inte hade detta i uppgift skulle gå in för att sprida missnöje bland 

trupperna och verka för att skapa påtaglig massopposition i antidisciplinär anda. De riktlinjer 

som antogs vid partikongressen 1928 bidrog till att kommunister i militärtjänst (stamanställda 

eller värnpliktiga) delades in i två fack av SKP, rapportörer och agitatorer (SOU 1935:8:175).  

 

Förekomst av kommunistisk agitation och propaganda före inrättandet av arbetslägren i 

december 1939 är dokumenterat. Flygblad och tidningar delades ut i syfte att upplösa 

disciplinen (SOU 1935:8:180). Efter vinterkrigets utbrott så blev militärens bild av det 
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kommunistiska hotet i Norrbotten mer definierad. I rapporterna som inlöpte och som enligt 

Kieri, Sundström (1972:50) vidarebefordrades okritiskt, stod det bland annat om att en 

omfattande utforskning bland trupperna bedrevs och att det i varje by fanns en illegal 

radiosändare och att ett väpnat uppror förbereddes. General Douglas, andre armékårens 

stabschef, framförde i ett telegram till försvarsstaben 8 december att kommunisterna i 

Norrbotten planerade en aktion som skulle avskilja de finsktalande delarna från Norge och 

Sverige. Att kommunisterna hade intentionen att så närliggande som möjligt ta till vapen och 

upprätta en sovjetstat var militärens syn på kommunisterna i norr men fram till dess ville 

kommunisterna få det svenska försvaret på fall (Kieri, Sundström 1972:51).  

 

Att det var av vikt att stävja propagandan berodde på att man betraktade disciplinen som 

livsnerven inom den militära makten och utan den så skulle den militära organisationen bli 

maktlös. Det framfördes att en verksamhet som gick in för att förstöra disciplinen med syfte 

att främja anslag mot den demokratiska ordningen var en företeelse som med största 

uppmärksamhet skulle följas av statsmakterna.  

 

En annan orsak till att statsmakterna skulle följa ifrågavarande propagandaverksamhet var att 

dess försök att sabotera och försvåra en statsverksamhet var en utmaning mot samhällets 

auktoritet och den var önskvärd att bevara orubbad (SOU 1935:8:187).  

 

Enligt Molin så förekom det i övervakningen av kommunister postcensur och 

telefonavlyssning under vinterkriget (1982:28). Att det var på detta vis framgår även i SOU, 

där det också står att det sedan kom att ingå i den nya tvångsmedellag som infördes den 9 

januari 1940 (1948:7:27). Beträffande postcensuren så skulle posten mellan Finland och 

Haparanda ha censurerats, likaså anordnades en censurverksamhet i Boden (SOU 1948:7:18). 

Den nya tvångsmedellagen kompletterade den tidigare tvångsmedellagen som hade instiftats 

den 14 oktober 1939 (Molin 1982:27). Syftet med tvångsmedellagarna skulle enligt 

Sandlerkommissionen, den parlamentariska undersökningskommissionen angående 

flyktingärenden och säkerhetstjänst, ha varit ett förberedande för införande av allmän censur 

förutsatt att man kände till att det fanns en säkerhetstjänst som vid krig eller krigsfara skulle 

tjänstgöra som centralt censurorgan och att närmare bestämmelser för den verksamheten 

skulle meddelas i särskild lag (Molin 1982:29). Detta beskrivs även i SOU (1948:7:224) där 

det står att kommissionens redogörelse för säkerhetskungörelsen och dess förarbeten visade 

att säkerhetstjänsten även var avsedd för att utgöra ett centralt censurorgan i fall av krig och 
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krigsfara och att allmänna kontrollåtgärder skulle kunna införas vid lagstiftning. Gällande det 

att syftet med tvångsmedellagarna skulle ha varit en förberedelse för införande av allmän 

censur så skiljer sig SOU från Molin då det i SOU står skrivet att den tidigare lagen inte 

skulle ha haft någon påtaglig inverkan i förberedelsen för införandet av allmän censur men att 

den nya lagen skulle ha varit en del i detta framförs dock. Den 10 januari 1940 så 

genomfördes det husundersökningar över hela landet mot kommunistiska partiexpeditioner, 

redaktioner och liknade lokaler och även hos enskilda kommunister (SOU 1948:7:281). I 

Stockholm så genomfördes en husrannsakan hos 14 personer som också blev anhållna. 

Följande dag så innehöll stockholmstidningarna en kommunikee författad av 

kriminalpolisintendent Lundqvist. I den stod det om en arbetsdelegation som skulle ha rest till 

Moskva i början av 1934 (SOU 1948:7:282). Där skulle de ha blivit mottagna av Kuusinen, 

folkregeringschefen i Finland som framförde att det var av värde att ha representanter i 

Stockholms stadsfullmäktige och att det behövdes pengar för det och han skulle enligt artikeln 

ha gett de svenska delegaterna tre svarta sidenbälten med 7000 kronor i varje, hälften i svensk 

respektive finsk valuta (SOU 1948:7:283). Säkerhetstjänsten skulle ha vetat om detta efter 

uppgifter som de mottog i januari 1940. Husundersökningarna bidrog till att säkerhetstjänsten 

kom över flertalet medlemsförteckningar och man fick kännedom om kommunistiska 

partimedlemmar som inte var registrerade sen tidigare men detta skulle inte ha varit det 

egentliga syftet med husundersökningarna (SOU 1948:7:283).  

 

Angående förberedelsearbetet av razzian så skulle förhoppningarna att hitta något av värde ha 

varit små (Molin 1982:31). Detta framgår också i SOU där det står att säkerhetschefen hade 

låg förhoppning att hitta något av värde (1948:7:268). När det kommer till det resultat som 

razzian gav så underströk socialminister Möller fem dagar efter razzian att det inte funnits 

anledning till att tro att kommunisterna skulle låta sig överrumplas (Molin 1982:31). Även 

detta redovisades av säkerhetstjänsten (SOU 1948:7:283). Säkerhetstjänsten antog att 

kommunisterna hade forslat bort det material som man inte ville att polisen skulle komma 

över (SOU 1948:7:283).  

 

Bakom skärpningen i medlen av övervakningen av politiska ytterlighetsriktningar som ägde 

rum vid samma tidpunkt som razzian så låg det inte bara en stark och med Molins ord 

opreciserad opinion bland ledande politiker utan även en intensiv pådrivande verksamhet från 

militärledningens sida (Molin 1982:28). Molin är på samma linje som den referens som han 

använder sig av i SOU (1948:7:265) där det beskrivs hur statsrådet och justitieministern 
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Westman under hösten 1939 enligt säkerhetschefen vid ett sammanträffande skulle ha 

framfört att övervakningen av de politiska ytterlighetsriktningarna var önskvärda att komma 

igång. Han skulle även senare vid en konferens i början av 1940 ha framfört att det var 

underligt att säkerhetstjänsten fullföljde en så begränsad uppgift i fråga om bekämpandet av 

statsfientlig verksamhet (SOU 1948:7:265). Även tidigare nämnda socialminister Möller 

skulle enligt säkerhetschefen under hösten 1939 ha framfört det väsentliga i att de politiska 

ytterlighetsriktningarna övervakades (SOU 1948:7:266). Bakom razzian som skedde den 10 

februari 1940 så hade statsråden Möller och Westman uttryckt en önskvärdhet om att den 

skulle ha företagits (SOU 1948:7:268). Molin återger gällande detta att det var den allmänna 

opinionen som ville att man skulle göra något åt kommunisterna (1982:31).  

 

Ett militärt initiativ låg bakom grundandet av arbetslägren i Storsien den 19 december 1939 

(Kieri, Sundström 1972:24). Den hade utmynnat ur general Douglas två alternativa planer på 

en svensk invasion i Finland (Kieri, Sundström 1972:52). Framryckningen skulle ske längs 

linjen Ounasjoki-Kemi älv med Rovaniemi som utgångspunkt. Douglas var övertygad att 

kommunisterna skulle göra allt för att slå planen i spillror och Norrskensflamman hade 

flertalet gånger gått ut med hotet att varje åtgärd som sträckte sig över de militära 

befogenheterna för försvarsberedskapen skulle eventuellt mötas med folkuppbåd (Kieri, 

Sundström 1972:52). SKP hade även sitt starkaste fäste i Norrbotten. Att kommunisterna 

förflyttades från området vid finska gränsen var därför viktigt för Douglas eftersom det skulle 

underlätta marschen mot Finland (Kieri, Sundström 1972:52). Vissa byar rensades på 

kommunister medan interneringar inte genomfördes i byar som låg avsides det planerade 

militärstråket och det klargör också varför civila kommunister utan inkallelse fördes till lägren 

(Kieri, Sundström 1972:52-53). Hos ÖB och regeringen sökte han stöd för planen men fick 

definitivt avslag i januari 1940. Ett lokalt militärt motiv låg även bakom att arbetslägret i byn 

Naartijärvi mellan Kalix och Haparanda upprättades i januari 1941 och att flottan den 9 mars 

1940 kommenderade kommunister till logementfartyget Bercut och hjälpfartyget Vesterbotten 

(Kieri, Sundström 1972:26).   

 

Ett annat motiv till upprättandet av arbetslägren i december 1939 och likväl under sommaren 

1941 var den att de skulle kunna ge förmånliga utrikespolitiska effekter. Det föreföll troligt att 

om kommunistisk opinionsbildning kunde hämmas så skulle det resultera i som exempel att 

sovjetisk propaganda inte längre via svensk kommunistpress kunde infiltrera den finska 

opinionsbildningen, vilket så var fallet enligt finska källor. Vidare kunde det tänkas att faran 
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för sabotage mot tyska intressen i Sverige skulle avta (Molin 1982:204-205). Ytterligare ett 

syfte var att man ville avskräcka de kommunistiska agitatorerna inom förbanden (Molin 

1982:203).  

 

Antikommunismen under vinterkriget var inte bara begränsad till åtgärder inom militären utan 

även arbetare kunde drabbas vars yrkesområden var väldigt skiftande utifrån de klagomål som 

Sandlerkommissionen fick (Molin 1982:36). En städerska vid länsstyrelsen fick lämna jobbet 

efter att efter razzian den 10 februari 1940 ha funnits med på en förteckning över 

kommunistmedlemmar (SOU 1948:7:285). Föreståndaren för ett utlämningsställe för 

systembolaget blev också avskedad efter att det kommit fram att razzian den 10 januari 

innefattade honom (SOU 1948:7:290). En fyrmästare i Norrland blev även avskedad efter det 

att lotsverket blivit underrättad om att han var kommunist och stod under säkerhetstjänstens 

kontroll som misstänkt för illegal verksamhet (SOU 1948:7:290). Karl Molin återger även 

dessa exempel (1982:36-37). Järnvägsstyrelsen förklarade detta med att det var olämpligt att 

personer med stark anknytning till kommunismen skulle tjänstgöra i närheten av finska 

gränsen och vid viktiga järnvägsknutar (Molin 1982:37). Att Sandlerkommissionen blev 

underrättad om detta framgår även i SOU (1948:7).  

 

Gällande hotbilden och reaktionen i pressen och den offentliga debatten så lägger Molin in en 

hel del av sin egen uppfattning exempelvis att den offentliga debatten fortgick i okunnighet 

om vad som skedde inom den hemliga byråkratin (1982:31). Molin anger även att pressen 

krävde krafttag mot kommunisterna och att pressen även ställde krav på att kommunistpartiet 

skulle upplösas och att det också i riksdagen i början av 1940 inlämnades en motion om 

förbud och upplösning av statsfientliga partier (1982:31). I SOU (1948:7:267) så beskrivs 

även detta på samma sätt. 

 

4.2 Åtgärder mot svensk kommunism från våren 1941 fram till hösten 1942 

Våren 1941 så planerades det åter att upprätta arbetsläger, de så kallade Barbarossalägren. 

Men den här gången så var det inte enbart på militärt initiativ, enligt Kieri, Sundström 

(1972:27). Interneringen av kommunister från sommaren 1941 fram till Stalingrad 1943 var 

en del i den svenska eftergiftspolitiken till Tyskland. Man ville bihålla en god relation till 

Tyskland ur försvarssynpunkt. När ÖB Thörnell tog beslutet att Barbarossalägren skulle 

inrättas den 15 maj 1941 så var hans motiv säkerhetsmässiga och utrikespolitiska och han 

framförde idéer att antikommunistiska ingrepp skulle ge utrikespolitiska avanser. 
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Arbetskompanier passade in i mönstret (Molin 1982:199). Det tyska hotet kom i fokus under 

mars detta år och ÖB förklarade att Sverige hade dålig potential att försvara sig mot Tyskland 

och att en konflikt borde undvikas. En expanderad upprustning följde efter detta och folket i 

Svarige skulle förbereda sig för ett krig mot Sovjetunionen. Detta hade föregåtts av en 

diskussion under hösten 1940 om Sveriges hållning till Finland i händelse av ett förnyat 

sovjetiskt anfall. Rykten om sovjetisk uppladdning i Finlands närhet och möjligheten av en 

svensk-finsk försvarsunion låg i grund för detta. Mellan oktober 1940 till februari 1941 så 

arbetade försvarsstabens operationsavdelning med att lägga fram riktlinjer på en svensk 

intervention i Finland (Molin 1982:115).1

 

Ultimatum om interventioner mot kommunister intensifierades genom inkommande rapporter 

med missnöje från tyskt och finskt håll angående den svenska politiken mot kommunisterna.  

Missnöjet vilade på uppfattningen att man trodde att Komintern hade skapat ett centrum för 

sin verksamhet i Stockholm i skydd av Sveriges neutralitet och med det benägna biståndet 

från SKP (Molin 1982:117). Heinrich Himmler förde detta till det yttersta vid midsommaren 

1941 i en rapport till regeringen innefattande den kommunistiska internationalens aktivitet 

(Molin 1982:117). Han framförde att den globala kommunismen hade ett 

huvudförbindelseställe hos SKP i Stockholm och att detta var en av Kominterns mest mobila 

och farliga verksamhetscentraler. Sven Linderot var dess drivande kraft enligt honom. 

Linderot finansierade och styrde sina ombud, som i Europa bedrev en subjordisk kamp mot 

tredje riket. Att Himmlers syn var på detta sätt var ej förbluffande, enligt Molin (1982:118). 

Det var verkligen så att inget kommunistiskt oppositionsparti hade så stor rörelsefrihet inom 

ett lands gräns såsom det svenska (Molin 1982:118). 

 

Utöver inrättandet av arbetsläger för kommunister så föreslog ÖB att ett förbud mot 

kommunistisk partiaktivitet skulle utfärdas. Det var ett angeläget önskemål inte bara ur 

utrikespolitisk ståndpunkt utan även militärt sett och detta var också aktuellt under tiden för 

finska vinterkriget och farhågorna var exakt densamma. Man misstänkte att kommunisterna 

skulle idka propaganda i disciplinupplösande syfte och att de var kapabla att genomföra 

sabotage och undermineringsarbete om kriget skulle drabba Sverige. ÖB framhöll att 

kommunisterna i Sverige var ett hinder i alla aspekter i bakgrunden av den utrikespolitiska 

                                                           
1Molin refererar till detta utifrån Leif Björkman, Sverige inför operation Barbarossa. Svensk neutralitetspolitik 

1940-41. Sthlm 1971, s 24. 
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omorienteringen. Kommunisterna förväntades gå till motangrepp mot den neutralitet mot 

Tyskland som utgjorde ett minimikrav i ÖB: s föredragningar precis som mot den tyska 

transiteringen. Ett stöd till Tyskland i krigsföringen mot Sovjetunionen antogs också leda till 

opposition från SKP. Dock så antog man att om Tyskland eventuellt skulle anfalla Sverige så 

skulle kommunisterna med god samarbetsförmåga delta i försvaret (Molin 1982:119). 

 

Ett direktiv från försvarsminister Sköld i november 1941 bidrog till att en ny motivering för 

upprättandet av arbetsläger uppstod som innebar att om kommunisterna inte isolerades så 

skulle det se ut som de gavs vissa förmåner som inte innefattade de övriga värnpliktiga 

(Molin 1982:200).  

 

I ryttmästare Berendts pm från februari 1942 så finns det en mer klargörande motivering än 

ÖB: s som innefattar det utrikespolitiska värdet enligt Molin (1982:99). Detta pm skrevs i 

protest mot att beredningsinkallelserna till kommunisterna hade dragits in. Berendt la sin 

motivering på att en isolering av kommunisterna skulle bidra till att faran för sabotage mot 

den tyska transiteringstrafiken skulle avta och att landets antikommunistiska sympatier skulle 

rättfärdigas och det skulle frambringa en tysk välvilja mot Sverige. Vid tidpunkten för 

Berendts pm så framförde ingen att kommunisterna skulle agera mot det svenska försvaret 

och arbeta mot krigsansträngningarna. Enligt Berendt skulle de försvara Sverige av 

antinazistiska skäl och inte för Sveriges frihet (Molin 1982:200).    

 

Med ledning av de skilda hotuppfattningarna så kan en del tänkbara föreställningar skapas. 

Ser man först till isoleringssystemets möjligheter att avvärja hot så ger det enligt Molin 

(1982:201) förklaringen till att isoleringssystemet infördes inom det militära tre möjliga 

argument. Att befria samhället från en säkerhetsfara och att skilja agitatorer från trupperna 

samt att inverka så att de som isolerades skulle byta politisk ideologi (1982:201). Att dessa 

motiv låg bakom inrättandet av arbetslägren framstår som ytterst konkret.  

 

Enligt Molin (1982:203) så kan tanken att isoleringslägren skulle verka avskräckande på 

kommunistiska agitatorer också ha varit ett tänkbart motiv till de senare ingreppen mot 

kommunisterna. 

 

Med utgångspunkt från den säkerhetsmässiga situationen i Sverige och dess inverkan som 

motiv för arbetslägrens instiftande så refererade ÖB till en ökad verksamhet bland de 
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kommunistiska förgreningarna i Sverige den 15 maj 1941, när han la fram sitt förslag till 

upprättandet av arbetslägren. Det förefaller möjligt att det var SKP: s inrikespolitiska och 

fackliga verksamhet som han syftade på men det är rimligt att han hade prosovjetisk 

verksamhet i tankarna och det finns inte mycket information om det spaningsresultat som 

försvarsstaben har fått utav säkerhetspolisen före den 15 maj som går att kartlägga men det 

finns fakta som berör åtminstone en spionaffär med sovjetisk koppling under vintern och 

våren 1941 (Molin 1982:114).  

 

I juni 1941 utförde säkerhetspolisen en razzia hos personer med misstänkt samband med den 

så kallade Wollweberligan. Totalt greps 74 medlemmar i ligan. De flesta i ligan hade ett 

kommunistiskt förflutet, men stod utanför SKP vid tidpunkten för avslöjandet och enligt 

huvudmannen i Sverige, Wollweber skulle medlemmarna i ligan lämna SKP och bränna sina 

medlemsböcker. Under spaningen och utredningen så uppstod misstanken att funktionärer 

inom SKP ägde kännedom om denna liga. Säkerhetspolisen kom fram till att ligan mellan 

1936-1941 hade bedrivit en omfattande spion- och sabotageverksamhet med aktiviteten 

främst riktad mot Tyskland och i handling mot utländska fartyg i svensk hamn. Ligan hade 

haft en väl tilltagen förberedelseverksamhet mot svenska mål där inräknat kraftverket i Porjus 

i Norrbotten (Matti 1967:54). Avslöjandet bidrog till att den säkerhetsmässiga aspekten 

betonades (Matti 1967:54-55). Tågsprängningen i Krylbo i juli och jagarkatastrofen på 

Hårsfjärden i september detta år bidrog också det till att den säkerhetsmässiga frågan 

hamnade i centrum och SKP hamnade i fokus för misstänksamheten. Precis som vid 

upprättandet av arbetsläger hösten 1939 så var övertygelsen hos militären om att de svenska 

kommunisterna var ett verkligt hot mot landets intresse och att de var möjliga landsförrädare 

en del i syftet för upprättandet av arbetsläger 1941. En motivering för ingrepp mot 

kommunisterna och till arbetslägrena efter vinterkriget kan ligga i röjandet av Wollweberska 

sabotagegruppen (Molin 1982:195-196).  

 

För att fastställa kommunistisk agitation så har det från krigsårens övervakningsarbete 

redovisats praktiska erfarenheter speciellt i sammankoppling med bevis som kommit fram i 

Wollweberutredningen. Att propageringen minskat ges det inte information om utan det 

tolkas som att den har fortsatt i förtäckta former (Molin 1982:198). En likartad analys gjordes 

också mot det tidigare nämnda bristande resultat av razziorna mot kommunistiska 

partiexpeditioner, redaktioner och lokaler samt mot kommunister i ledande positioner den 10 

februari 1940. Handlingar som kunde understryka kommunistisk agitation hittades inte men 
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man drog slutsatsen att de fanns hos en olaglig kommunistisk sidoorganisation (Molin 

1982:198).  

 

Som tidigare framförts så upprättades det ett register över kommunister hos 

Stockholmspolisen i början av 1920- talet och likaså i vissa städer under 1930-talets början 

men 1942 så inrättades det paradoxalt nog en poliskommission som skulle undersöka 

förekomsten av sympatier för politiska ytterlighetsinriktningar inom polisväsendet och 

komma med förslag till åtgärder och initiativet till detta togs enligt Molin av socialminister 

Möller den 21 augusti 1942 (1982:177). Även denna uppgift återges i SOU (1943:5:3) där det 

står att Kungl Maj: t gav landshövdingen Bror. C. Hasselrot, byråchefen Gunnar Danielson 

och landsfogden Mårten Stiernström i uppdrag att verkställa förekomsten av polismän inom 

polisväsendet som skulle stödja politiska ytterlighetsinriktningar. Det anges också att 

statsrådet och chefen för socialdepartementet den 28 augusti 1942 förordat Olof Riben till 

sekreterare åt utredningsmännen (SOU 1943:5:4). Kommissionen kom fram till att ingen polis 

i tjänst var ansluten till den kommunistiska organisationen. Gällande tio poliser i hela landet 

så uppgavs det från något eller några håll att de skulle ha hyst eller tidigare haft sympatier för 

kommunismen. Enligt kommissionen så var dessa uppgifter mycket obestämda. 

Kommissionen hade uppfattningen att polisen generellt sett var föga påverkningsbar för den 

kommunistiska organisationen (SOU 1943:5:7).  
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5.   NORRSKENSFLAMMANS INSTÄLLNING TILL SOVJETS AGERANDE 

UNDER ICKE-ANGREPPSPAKTEN  

 

5.1 Inställningen till Sovjetunionen från icke-angreppspaktens start fram till operation 

Barbarossa 

Det förhållningssätt som Norrskensflamman hade gentemot Sovjetunionen och kommunismen 

tog sig uttryck att den officiella linjen i Komintern kom att spridas till kommunisterna i 

Norrbotten via Norrskensflamman (Kieri, Sundström 1972:144).  

 

Norrskensflamman framförde i så gott som varje tidning före andra världskrigets utbrott att 

Sovjetunionen förde en fredspolitik. Som ett exempel på detta kan ges en rubrik i tidningen 

från den 11 oktober 1939 som var ” Rysk- Lettiska pakten ett fredsinstrument. Staternas 

suveränitet respekteras” (Norrskensflamman: 1939-10-11). Norrskensflamman framförde 

också kritik mot Frankrike och England utformad på det sätt att man påstod sig se en ovilja 

hos de länderna till att bilda en fredspakt med Sovjetunionen.  

 

Nonaggressionspakten som slöts mellan Tyskland och Sovjetunionen den 23 augusti 1939 

möttes till en början med förvåning av Norrskensflamman (Kieri, Sundström 1972:147). Detta 

styrks av att det den 18 augusti i Norrskensflammans ledare signerat av Hilding Hagberg står 

”det måste vara slut på kapituleringarna för Nazityskland, slut med drängtjänsten åt den 

europeiska frihetens bödel” och under de följande dagarna så kom Norrskensflamman att inte 

rubricera avtalet (Kieri, Sundström 1972:147).  

 

Den 23 augusti då avtalet mellan Sovjetunionen och Tyskland slöts så fanns en ledare av 

Hilding Hagberg med rubriken ”Handelsavtalet Sovjetunionen-Tyskland” i tidningen. Enligt 

ledaren så hade Sovjet redan 1926 slutit en icke-angreppspakt med Tyskland men 

Hitlerregimen hade bidragit med att det hade kommit i skymundan på grund av 

antikominternpolitiken som då började bedrivas och att pakten nu hade förnyats och tvingat 

fram en betydligt försiktigare politik från Tysklands sida. Tysklands utrikesminister 

Ribbentrop ansågs enligt ledaren ha gjort en Canossavandring och att pakten var även enligt 

ledaren ett svidande nederlag för Hitlerregimen. I ledaren framfördes också att 

Sovjetunionens beslut hade syftet att rädda Polen och korsa Chamberlains planer där Polen 

skulle ha utlämnas till axelmakterna och för fredens skull var det lyckat om den politiska 

ledningen i Europas stora förestående avgörande flyttades från London till Moskva. I ledaren 
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framställdes det att Sovjetunionens politik hade syftet att försvara freden (Norrskensflamman: 

1939-08-23).  

 

Den 16 oktober så innehöll tidningen en ledare av Gothild Ögren med rubriken ”Finland - 

Den politiska terrorns land” som analyserade de pågående förhandlingarna mellan 

Sovjetunionen och Finland. I ledaren stod det bland annat ”Sovjetunionsregeringens 

målmedvetna strävan att upprätta korrekta och vänskapliga grannförbindelser kommer att 

korsa de skumma planerna” (Norrskensflamman: 1939-10-16).  

 

Den 13 november så framförde Zeth Höglund i en ledare att Finland var Ententens legoknekt 

mot Sovjetunionen (Norrskensflamman: 1939-11-13). I en ledare signerad G.J från den 15 

november med rubriken ”Finsk oresonlighet” stod det att de rysk-finska förhandlingarna hade 

blivit avbrutna och att Erkokretsarna med sin oresonlighet och militära förberedelser velat 

uppnå detta och att den finska regeringen bjöd på ett halsstarrigt motstånd 

(Norrskensflamman: 1939-11-15). 

 

Norrskensflamman kom som ovanstående beskrivet att ifrågasätta avtalet mellan Tyskland 

och Sovjetunionen inledningsvis men den 22 november 1939 så var man enig med Molotov, 

utrikesministern i Sovjetunionen, och gav denna kommentar. ”Den tid när vi kommunister 

lade tonvikten mot fascismen i vår propaganda, var en tid av försvarskamp/…/ Då var läget 

sådant att man kunde gå till angrepp mot kapitalismens fästen” (Kieri, Sundström 1972:148).2

 

Kriget mellan Ryssland och Finland utbröt på morgonen den 30 november 1939. Den 1 

december stod det som huvudrubrik i tidningen att Finlands provokation hade lett till krig 

(Norrskensflamman: 1939-12-01). Under vinterkrigets förlopp framfördes det att 

Sovjetunionen kämpade för att befria arbetarna i Finland från de fascistiska Mannerheimska 

vitgardisternas diktatur. 

 

Den 2 december publicerades nyheten om den ”finska regeringen” (Terijokiregeringen) bildad 

av Otto W. Kuusinen och fanns i Karelska Sovjetunionen (Kieri, Sundström 1972: 148). I 

artikeln med namnet ”Program för finsk folkrepublik” framfördes det att Sovjetunionen borde 

överväga att förhandla med ”folkregeringen” i Finland, men på begäran av justitieministern 

                                                           
2 Att detta stod i Norrskensflamman detta datum är sant och det stod i en ledare av Helmer Holmberg med 
rubriken ”Inte ett ord om antifascismen” 
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utgavs inte numret. Följden blev emellertid att tidningens formelle ansvarige utgivare Axel 

Emanuel Carlsson åtalades och i januari 1940 fälldes han och blev dömd till fyra månaders 

fängelse (Kieri, Sundström 1972:149). 

 

Vid årsskiftet 39/40 så fick tidningen inte trycka kommunala annonser och sammantaget så 

förlorade man omkring 1500 prenumeranter (Matti 1967:55). 

 

Den inställning som Norrskensflamman hade till Sovjetunionen bidrog till att attentat utfördes 

mot Norrskensflamman den 3 mars 1940 och attentatet kom att kosta fem människor livet. 

Den efterföljande utredningen av polisen resulterade i att landsfiskalen i Luleå, en journalist 

på Norrbottenskuriren , tre fänrikar, en kapten och en värnpliktig ordonnans som i det civila 

till yrket var handelsbiträde anhölls för delaktighet i dådet (Oldberg 1972:33-34, 153) 

 

Den 5 mars 1940 stod det som huvudrubrik i Norrskensflamman ”Sovjettrupperna för icke 

krig mot civilbefolkningen” och det framhävdes att den röda armen var human i sitt agerande 

(Norrskensflamman: 1940-03-05). 

 

Den 12 mars stod det på första sidan i tidningen ”England drev oss ut i krig med sina löften” 

och artikeln beskrev den stämning som rådde i Finland (Norrskensflamman: 1940-03-12). 

 

Den 14 mars så innehöll tidningen en artikel med rubriken ”Karelska näset med Viborg samt 

Hangö till Sovjet”. Artikeln tog upp freden mellan Sovjet och Finland och delar av 

fredsförhandlingarna klargjordes, krigsivrarna ansågs ha gått i bankrutt och delar av Sovjets 

krav redogjordes i artikeln (Norrskensflamman: 1940-03-14).  

 

Den 15 mars så fanns en artikel i tidningen med rubriken ”Kanonerna har tystnat i Finland ” 

där det stod att fredsbudskapet hade mottagits positivt av de stora massorna i Finland men att i 

de sovjetfientligt reaktionära kretsarna så rådde en förbittring och att en kris hade blossat upp 

i den finska regeringen (Norrskensflamman: 1940-03-15).  

 

Den 20 mars så fanns en ledare med rubriken ”Krigarljugat höll på att dra Sverige in i kriget” 

i tidningen och signerad Hilding Hagberg. I ledaren kommenterade han ”statsmäns” 

kommentarer om att finska armen var intakt i det sista och stod som verkliga segrare och att 

fredsslutet var ett uttröttningsmoment (Norrskensflamman: 1940-03-20).  
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Den 21 mars 1940 så infördes ett transportförbud på Norrskensflamman som sträckte sig till 

den 26 mars 1943. Hösten 1940 så försökte man med ekonomisk uppbackning från 

medlemmar från SKP att ge ut Norrskensflamman från ett eget tryckeri (Matti 1967:55). Vid 

denna tidpunkt så hade ett transportförbud för samtliga kommunistiska tidningar införts i 

Sverige men de kunde ändå nå fram till läsarna genom nya vägar (Linderot 1973:51). 

 

Den 24 mars så framfördes det i ledaren ”Till freden i Europa” av W. Florin att Sovjetfolken 

varken önskade eller gav anledning till den finsk-ryska konflikten utan att det var de 

utländska imperialistiska krafterna som tog Finland under sitt beroende och ställde landet till 

sitt förfogande mot Sovjetunionen. De ansvariga till kriget var enligt ledaren de finländska 

kapitalisterna och godsägarna som oavbrutet höll landet i beredskap mot Sovjetunionen och 

ansvariga var även de socialdemokratiska ledarna i England, Frankrike och Skandinavien 

vilka skulle ha framkallat en krigsatmosfär och hjälpte den finska regeringen och dess 

krigsaktivister. Finland skulle ha avtackat sig Sovjetunionens förslag som skulle trygga fred. 

Fredsbeslutet framställdes som en rättvis fred och var ett nederlag för krigshetsare i London, 

Paris och Skandinavien (Norrskensflamman: 1940-03-24). 

 

Den 3 april så fanns i en artikel med rubriken ”Regeringens politik förde Sverige till randen 

av krigets avgrund” med i tidningen. I artikeln så beskrevs det hur SKP:s partiordförande 

Lindrot framförde ett ”tredje alternativ” inför riksdagen innefattande hur krigsaktivismen 

skulle krossas och att demokratin skulle återställas genom detta och att utrikespolitiken skulle 

anpassas efter det nya läget (Norrskensflamman: 1940-04-03).  

 

Under rubriken ”imperialismens dödskyssar” den 17 april så beskrevs både England och 

Tyskland som exempel på imperialistiska länder och i artikeln så beskrevs Sovjetunionen som 

frihetens och socialismens försvarare. Norge var ett exempel på hur de imperialistiska 

makterna gick till väga med avseende på Tysklands ockupation av landet. Enligt artikeln så 

hann Tyskland invadera Norge före Storbritannien och Frankrike (Norrskensflamman: 1940-

04-17).  

 

Den 1 maj så var en av huvudrubrikerna ”Ned med det imperialistiska kriget! Fred, bröd och 

frihet stridsropet för arbetarnas miljonarme” (Norrskensflamman: 1940-05-01). 
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Den 14 maj så innehöll tidningen en artikel med rubriken ”England i dödlig fara efter 

Hollands kapitulation”. Enligt artikeln så var kapitalismens värld satt i brand och folkets 

uppror skulle segra över rövarkriget och att de senaste veckornas händelser var en 

fruktansvärd motgång för den engelska strategin i det pågående kriget (Norrskensflamman: 

1940-05-14).  

 

Den 28 juni så var en rubrik på framsidan av tidningen ”Röda armen ger friheten åt Balticums 

folk”. I samma nummer av Norrskensflamman så ingick även en artikel med rubriken 

”Frankrikes folk böjer sig aldrig för utländskt slaveri” följt av underrubrikerna ”Frankrike och 

England kommunistiska partier klarlägger situationen – Bourgeosin utlämnade Frankrike för 

att rädda sitt klassherravälde”. Artikeln handlade om Frankrikes fred med Tyskland 

(Norrskensflamman: 1940-06-28). 

 

Vid tidpunkten för Tysklands angrepp på England så fanns den 3 augusti 1940 en artikel i 

tidningen rubricerad ”Intet blixtkrig mot England” där det antogs att Tyskland inte kommer 

att anfalla England genom ett blixtkrig. I artikeln ställdes även frågan ”när skall Tyskland 

äntligen slå till” och svaret blev att sedan vapenstilleståndet med Frankrike så anfaller 

Tyskland dagligen (Norrskensflamman: 1940-08-03). 

 

5.2 Inställningen till Sovjet i början av operation Barbarossa 

Den 22 juni 1941 så inledde Tyskland operation Barbarossa. Den 23 juni innehöll tidningen 

en artikel med rubriken ”Vakthållning kring Sveriges neutralitet. Friheten och oavhängigheten 

måste försvaras. Proklamation från Sveriges kommunistiska parti” (Norrskensflamman: 1941-

06-22).  

 

Den 30 juni så fanns en notis på första sidan av Norrskensflamman med rubriken ”Varje 

fabrik i Sovjet en fästning” och i den så meddelade Moskva att hela landet hade rest sig till 

försvar mot angreppet. I samma nummer så fanns det med en artikel med rubriken ”Hur det 

nya kriget började” och i artikeln så framfördes det att lögnfloden i press och media steg och 

att klara fakta om vem som var angriparen var förfalskade. I detta nummer så ingick även en 

artikel med rubriken ”Tidigare tysk-ryska krig” där det beskrevs hur tidigare krig mellan 

dessa länder gått och enligt artikeln så skulle fascisterna så länge de levde erinra sig om hur 

och när de besegrades av det ryska folket. Detta nummer innehöll också en ledare signerad 

Hilding Hagberg med rubriken ”Det ideologiska blixtkriget” där Hagberg framförde att det 
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var med tillfredsställelse som man noterade att tyskarna hade förlorat sitt ideologiska blixtkrig 

mot världsopinionen och att angreppet mot Sovjetunionen var motiverat som ett korståg mot 

kommunismen och till att få människor att tro att det nya kriget handlade om ideologier. 

Enligt ledaren så skulle också den borgerliga pressen Sverige i största utsträckning ha deltagit 

i propagandan mot Sovjetunionen som bedrevs av Tyskland. I samma nummer så var två av 

rubrikerna på första sidan ”Världsomfattande folkuppbåd mot fascismen. Otagliga sympatier 

för Sovjet” och ”Fascisternas krig drar svält och elände över Finlands folk” 

(Norrskensflamman: 1941-06-30).       
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6.   NORRLÄNDSKA SOCIALDEMOKRATENS OCH NORRBOTTENSKURIRENS 

INSTÄLLNING TILL SOVJETS AGERANDE FRÅN ICKE-ANGREPPSPAKTENS 

START FRAM TILL VINTERKRIGETS SLUT 

 
6.1 Norrländska Socialdemokraten 

Norrländska Socialdemokraten (NSD) kom att inta en kritiserande ställning mot 

kommunismen under hösten 1939 och NSD framförde att ideologin var en stor fara för det 

svenska samhället. Norrskensflammans försvar av den tysk-ryska pakten och dess 

sovjetvänliga kommentarer gjorde att NSD gick på offensiven. I en ledare står detta ”Hur äro 

de arbetare beskaffade som låta sig förledas av dem”, ryssarnas lakejtidningar enligt texten; 

tidningen framförde att Norrskensflamman förledde och förförde kommunister (Kieri, 

Sundström 1972:148).  

 

Den fjärde november 1939 stod det i en ledare i NSD att arbetarrörelsen borde vidta åtgärder 

mot kommunister inom dess ramar och driva bort dem från föreningslivet (Kieri, Sundström 

1972:150)3. Detta började också ske. I valet till kommunalnämnder i december 1939, som 

utgår från majoritetsprincipen, så kom kommunistiska förtroendemän att entledigas från sina 

tjänster inom ett snabbt förlopp där en del valde att avsäga sig sitt uppdrag direkt inför 

allmänheten och i NSD så kan man varje dag från mitten av januari 1940 läsa insändare från 

kommunismens anhängare som avsäger sitt samröre med SKP (Kieri, Sundström 1972:150). 

Att NSD var för åtgärder mot de svenska kommunisterna kan understrykas genom en notis 

från TT som fanns i NSD den 7 november där rubriken löd ”Åtgärderna mot kommunisterna 

bör fullföljas” (NSD: 1939-11-07).  

 

Den 1/12 så avslutades NSD: s ledare av OWL med ”Och i Sverige så finns det ryska lakejer 

som sjunga den ryska vargens lov. Det är en ruskig melodi” (Kieri, Sundström 1972:148).4

 

 

 

 

                                                           
3 Att Norrländska Socialdemokraten enligt Kieri och Sundström skulle ha innehållit en ledare den 4 november 
som förespråkade åtgärder mot svenska kommunister framgick inte av tidningsmaterialet. 
4Att NSD innehöll denna ledare den 1/12 stämmer och rubriken på ledaren var ”Det onda samvetet”.   
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Figur 1. SKP: s försvar av det Sovjetunionska angreppet på Finland fick många medlemmar och sympatisörer att 

gå ur partiet. Norrländska Socialdemokraten avvarade spalter för allmänheten (Molin 1982:66). 

 

I en ledare i NSD signerad H-K-n från den 13 januari med rubriken ”Kampen mot 

kommunisterna” uppmanades det att motståndet mot kommunisterna skulle fortsätta eftersom 

kommunisterna bejublade sovjetiska trupper i vinterkriget. Fackföreningar uppmanades att 

göra sig av med alla kommunister som hade förtroendeposter (NSD: 1940-01-13). När detta 

började ske kom SJ-tjänstemän och andra statsanställda med kommunistiskt medlemskap att 

förflyttas från Norrbotten till södra och mellersta Sverige (Oldberg 1972:80). Deporteringarna 

kommenterades på ett positivt sätt i NSD (Kieri, Sundström 1985:150). I en ledare signerad 

H-K-n från den 16 februari med rubriken ”Honnör för Norrbotten” framfördes det att det hade 

gjorts exemplariska insatser mot kommunisterna inom länet (NSD: 1940-02-16). 

 

NSD betraktade Norrskensflammans komplikationer under vinterkriget med en synbar glädje 

enligt Ulf Oldberg (1972:79) och vad som kännetecknade det var att det i en ledare från den 2 

februari stod ”Det knakar i fogarna” syftande till SKP:s tillbakagång.5  

 

Norrskensflamman kritiserades hårt av NSD under vinterkriget och NSD resonerade kring om 

kommunismen skulle förbjudas.6
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I december 1939 så aktualiserades frågan i riksdagen om pressförbud mot den kommunistiska 

pressen. Opinionen hos NSD för pressförbudet var ambivalent.  Chefredaktören O.W. 

Löfgren hyste en skepticism gentemot pressförbudet och föreslog istället "nationens samlade 

bojkott och förakt”. Utöver det infanns en iögonfallande kritik av kommunister hos Löfgren 

(Kieri, Sundström 1972:151). Den 5/11 1940 så framförs av honom i en ledare. ”I själ och 

hjärta endast är ärliga radikala arbetare, vilka ej vilja spela rollen av förrädare av demokratin 

om de blott bli upplysta om det verkliga förhållandet” (Kieri, Sundström 1972:151).7  

 

NSD:s andra ledarskribent, H-K-n, var positivt inställd till ett pressförbud (Kieri, Sundström 

1972:151). Den 13 november 1939, före det att riksdagen hade tagit upp frågan om 

pressförbud mot kommunistisk press så innehöll NSD en ledare av honom med rubriken ”Fri 

eller bunden press”, där han framförde att ingripandet mot kommunistisk press var en annan 

sak och att den inte var lojal mot demokratin och svenskheten men han framförde inte att den 

borde förbjudas men om den inte ville arbeta med och för opinionen så fick den själv stå för 

följderna och uppfattningen att det skulle vara slut med den kommunistiska pressen var ställt 

utom diskussion (NSD: 1939-11-13). Den 3/1 1940 i en ledarsida av honom stod det 

”Kommunistiska pressen måste utrotas fullständigt! Varenda hederlig och ansvarskännande 

människa måste engagera sig i kampen. Allt måste göras för att oskadliggöra kommunisterna. 

De äro icke människor i vanlig bemärkelse. Hos de mest förhärdade brottslingar kan man som 

regel finna något gott. Hos de genuina kommunisterna söker man förgäves efter ett uns av 

det” och han betonade att det var ”myndigheternas plikt att stoppa Moskvaorganet” (Kieri, 

Sundström 1972:151).8

 

NSD:s ledare den 4 mars dagen efter attentatet mot Norrskensflamman hade rubriken 

”Transportförbud mot landsförrädiska alster”. Analysen av attentatet gav upphov till 

slutsatsen att det var ett missgrepp som de svenska kommunisterna bara skulle dra nytta av 

                                                                                                                                                                                     
5Att detta fanns med i NSD den 2 februari är sant och tilläggas kan är att det var rubriken på en ledare av H-K-n. 
6Detta premierades medan kritik mot arbetslägren, undantagslagarna, tvångstransporterna och militärledningens 

andra ingrepp mot kommunister inte framfördes. I andra hand kom kritiken mot Norrbottenskurirens 

nazistsympatier (Oldberg 1972:81). 
7 Att O.W Lövgren framförde detta framgår inte i tidningsmaterialet. Rubriken på ledaren var ”Vaksamhet 
alltfort om nöden”. 
8 Att NSD innehöll denna ledare framgick ej under granskningen av NSD:s tidningsutgåva för den 3/1 1940.  
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(Matti 1967: 55). Det framfördes beklagelser att branden hade kostat fem människor livet och 

betonade att man inte skulle dra slutledningar att det var politik som låg bakom utan att den 

följande polisutredningen skulle klargöra vad som hade skett (Oldberg 1972:81). 

 

6.2 Norrbottenskuriren 

Norrbottenskuriren var Norrbottens största tidning vid tidpunkten för vinterkriget. Den hade 

goda kontakter med militärkretsarna i Boden och under vinterkriget så var 

Norrbottenskuriren, enligt Ulf Oldberg (1972: 75), offentlig förespråkare för ett svenskt 

ingripande i Vinterkriget och under resterande del av världskriget så var tidningen pro-

fascistisk och tog parti för Tyskland och axel-makterna och hade en distinkt antikommunistisk 

paroll. Att tidningen och militären var sameniga om att de svenska kommunisterna var 

landförrädare märks väl den 22 december 1939 då rubriken på en artikel var ”Sovjetunionens 

flyghjältar glädja Flamman med nytt lysande illdåd” (Norrbottenskuriren: 1939-12-22). 

 
 

Figur 2. Rubriker hämtade ur Den Svenske Nationalsocialisten nr 76 den 18 oktober 1939, Nationell Tidning nr 

43 för 28 oktober - 3 november 1939 samt Social-Demokraten den 7 november (Hirdman 1974:150). 

 

De politiska kommentarerna i Norrbottenskuriren utgjordes vid denna tid för det mesta av 

kåsören Bertil Nilsson med signaturen Benus (Kieri, Sundström 1972: 151). Han 

manifesterade på bästa sätt tidningens aktivism för Finland och pro-fascism enligt Ulf 
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Oldberg (1972:75). Benus Hitlervänlighet bevisas genom att han efter ockupationen av Norge 

stödde Quissling. 

 

Nedan följer några exempel på ledarrubriker hos Norrbottenskuriren under vinterkriget. 

”Landsförräderiets spel är en riksfara”, ”Korståg mot kommunismen” , ”Vem har huttlat med 

kommunisterna” (riktad till NSD), ”Faran närmar sig”, ”Nationellt uppvaknande”, 

”Bolsjevikfaran enar” och ”Inre faran” (Oldberg 1972:75).  

 

Den 10 januari 1940 så stod det i en ledare av Benus ”Vi har alltför ringa medel att på laglig 

väg komma åt dessa kommunistiska spioner, enligt en svensk officer med hög rang. Det vore 

säkerligen bästa vägen om vi kunde oskadliggöra de kommunistiska ledarna här uppe, ty 

sedan skulle de övriga knappast kunna företa sig något av betydelse”. I samma ledare skrev 

Benus hänförande till torpederingen av den svenska båten Fenris den sjunde januari samma år 

”Norrskensflamman är säkerligen icke villig att närmare beröra fallet Fenris, ty det förefaller 

sannolikt, att den ryska ubåten tämligen snart går i nätet, och inför den bevisningen torde t.om 

Norrskensflamman föredraga att skriva om något annat, om hon vid den här tiden har något 

att skriva med” (Oldberg 1972:75).  

 

Att Norrbottenskuriren såg kommunismen som ett hot framgick i en ledare från den 23 

februari 1940 med rubriken ”Fredsrörelse som bär på ofärdens frö” som handlade om 

föreningar och sammanslutningar som bedrev verksamhet för bättre förståelse för 

Sovjetunionen. Det uppmanades i ledaren att dessa borde bevakas eftersom de hotade 

Sveriges säkerhet (Norrbottenskuriren: 1940-02-23). 

 

Den 29 februari, fyra dagar före branden i Norrskensflammans lokal skrev Benus i en ledare. 

”Myndigheternas uppgift är vidare att med tjänliga medel spränga kommunisternas 

distriktorganisation, vilken åtgärd bör efterföljas av en snabb uppresning i de lokala 

organisationerna /…/ och någon nämnvärd återväxt i kommunistleden, sedan jämte 

distriktorganisationernas organisation av typen Kiruna finsktalande organisation som sänder 

impulser till Tornedalen, sprängts, behöver man icke befara. Snabb handling är i denna 

angelägenhet önskvärd” (Oldberg 1972:76). I samma nummer var rubriken på en artikel 

”Transportförbud på Norrskensflamman - Förintandet av rysspartiet en reningsakt” 

(Norrbottenskuriren: 1940-02-29).  
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Norrbottenskuriren kommenterade i en ledare dagen efter förstörelsen av Norrskensflammans 

lokal att det var sorgligt att den hade kostat fem människors liv inkluderande en hel familj 

medan det materiella värdet som gått förlorat framställdes som mer egalt. Ledaren tog också 

upp att den Stockholmska kommunistiska tidningen Ny Dag ville skapa en opinionsbildning 

genom rubriken ”Luleåmorden” där Zeth Höglund, socialdemokratisk riksdagsman, före detta 

partimedlem i SKP och förespråkare för frivilligkåren till Finland, beskylldes för hets som 

kommer att leda till hämndaktioner. Norrbottenskuriren anser att händelsen utnyttjas i det 

politiska spelet och påpekar att den kommande utredningen kommer att klargöra vad som har 

skett och att slutledningar och omdömen om händelsen skall föras i det tysta (Oldberg 

1972:78). Utredningen som följde kom att leda fram till att en journalist på tidningen, 

Hedenström fanns skyldig till delaktighet i attentatet (Oldberg 1972:15).  
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7.   SAMMANFATTANDE SLUTSATSER  

 

Den information som jag fann rörande den inställning som det kommunistiska partiet i 

Sverige hade till Sovjetunionens förehavanden i samband med pakten med Tyskland var den 

att man vid krigets start försvarade Stalins pakt med Hitler med resonemanget att Stalin hade 

fred i åtanke då han beslutande sig för att ingå pakten med Hitler. Partiet rättade sig efter 

Komintern som la fram riktlinjer för hur politiken skulle bedrivas och Komintern styrdes av 

Sovjetunionens utrikespolitiska kurs. Då Komintern framhöll att det var ett imperialistiskt 

krig som hade utbrutit, orsakat av Västmakterna där den största skulden låg hos Frankrike och 

England, så följde SKP direktiven. Enligt Komintern så skulle socialdemokratin krossas 

eftersom den hade äventyrat freden. SKP valde dock att inte löpa denna kritik fullt ut då man 

skulle hamna i dålig dager om man började att kritisera socialdemokratin.  

 

Då Sovjetunionen intog Polen så framförde SKP och framförallt dess press att Sovjetunionen 

skulle befria befolkningen i detta område, vilket framstod som extremt inställsamt till 

Sovjetunionen av den ickekommunistiska pressen. När det finska vinterkriget utbröt så 

framställde partiet att Sovjetunionen försvarade sig mot Finland som hade gått till anfall och 

att Sovjetunionen ämnade befria befolkningen i Finland från en fascistisk diktatur. SKP var 

till en början starkt inställsamt till Sovjetunionens agerande i vinterkriget men blev nödgade 

att tona ner inställsamheten då kritiken från massmedia och övriga partier började bli mer 

markant. Det förhållandesätt som SKP hade till Sovjetunionen under efterföljande del av 

världskriget exemplifieras på det sätt att när Tyskland intog Norge så började en viss kritik 

mot Tyskland infinna sig inom partiet  

 

Den försvarspolitiska inställningen samt partiets förhållningssätt till Sovjetunionen kom att 

skapa ett problem för partiet. Enligt Komintern så skulle partiet vara motståndare emot den 

försvarspolitik som bedrevs i Sverige, vilket gav intrycket att partiet var landsförrädiskt. 

Partiet fick ofta frågan om var man stod i försvarsfrågan men avledde den ofta och gav svaret 

att Sovjetunionen inte kunde förtrycka ett annat folk. Detta beskriver mycket väl den positiva 

syn som partiet hade på Sovjetunionen och som bidrog till att man mötte motstånd. Ett andra 

men mindre förekommande svar var att man var beredd att försvara ett Sverige som inte 

styrdes av krigsaktivister, storfinansiärer och landsförrädare. Genomgående sett så kom 

partiet att alltmer ändra sin ståndpunkt i försvarsfrågan för att till sist klargöra att man var 

beredd att försvara Sverige oavsett regering. Men i början av denna förändringsprocess som 
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pågick under våren 1941 så utgick kommunisterna från att om Sverige skulle ha dragits in i 

kriget så skulle det ha varit samlingsregeringens fel. Att de agerade så här berodde på att de 

försökte kringgå en inom SKP begynnande positiv attitydbildning gällande försvar av Sverige 

vid krigssituation. Den 28 maj 1941 så var dock allt förändrat. Kampen mot upprustningen 

tonades ner till att bara innefatta att det var ett slöseri av pengar. Genom detta så efterföljde 

man Komintern. SKP hade som första punkt i sitt partiprogram försvarandet av Sovjetunionen 

och detta kom i sin tur att bidra med komplikationer för partiet i och med att man riskerade att 

bli isolerad i det politiska livet och partiet fick också genom det en landsförräderistatus.  

 

Det som jag tog reda på angående vilka syften som arbetslägren hade var den att vid 

tidpunkten för första interneringen av kommunister i december 1939 hade general Douglas 

planer för en intervention i Finland som gick ut på att man skulle rycka fram genom Finlands 

norra gräns mot Sverige. Genom att placera kommunister i Norrbotten i arbetsläger så skulle 

denna frammarsch underlättas och kommunister skulle inte ges möjlighet att förhindra den. 

Vid den här tiden så framställdes Norrland som ett tillhåll för sovjetiska infiltratörer och 

spionverksamheten framhölls av militärmakten vara gedigen.  

 

När arbetslägren inrättades för andra gången under sommaren 1941 så var syftet 

utrikespolitiskt.  Militärledningen ämnade hålla god ton med Tyskland och undvika kritik från 

nazisterna gällande kommunismen i Sverige. Tidigare under detta år så hade ÖB Thörnell 

framfört att en massiv pro-sovjetisk verksamhet bedrevs i Sverige. Av undersökningarna 

gällande denna aktivitet så fick säkerhetspolisen föga bevis. Men avslöjandet av den så 

kallade Wollweberligan i juni detta år var ett skäl som ÖB använde sig av som motiv för 

arbetslägren.  

 

De motiv som militärledningen hade vid såväl de första som de andra inrättelserna av 

arbetskompanierna var den att man ville hålla de kommunistiska agitatorerna borta från 

förbanden eftersom de ansågs inverka på disciplinen. De övriga syftena var att få de 

internerade värnpliktiga att byta politisk ideologi, befria samhället från en säkerhetsfara samt 

att lägren skulle verka avskräckande på de kommunistiska agitatorerna. Man antog även att 

det skulle inverka på den sovjetiska propagandan och att den kommunistiska pressen skulle 

förhindras tränga in i den finska opinionsbildningen. Arbetslägren skulle också innebära att 

risken för tilltänkta sabotage mot tyska intressen i Sverige skulle minska. 
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Sammanfattningsvis beror upprättandet av arbetslägren på flera faktorer som tillsammans var 

bidragande. För det första den då rådande synen på svenska kommunister inom det militära 

som möjliga femtekolonnare och den kritik mot svensk upprustning som kommunisterna 

bedrev. För det andra den utrikespolitiska taktik som ÖB bedrev som innebar att ingrepp mot 

de svenska kommunisterna skulle ge en god relation till Tyskland. För det tredje den positiva 

inställning och försvarandet av Sovjetunionens handlingar som de svenska kommunisterna 

hade gjorde att de misstänktes kunna delta på Sovjetunionens sida vid ett eventuellt angrepp 

mot Sverige.  

 

Norrskensflamman framställde Sovjetunionen som ett fredskämpande land och 

kommunismen framfördes vara det politiska idealet under finska vinterkriget och 

inledningsskedet av andra världskriget. Norrskensflamman förde dessutom Kominterns 

riktlinjer vidare till kommunisterna i Norrbotten. Tidningen var starkt proklamerande för 

kommunismen och fick utstå kritik. Det utlystes även ett pressförbud på tidningen den 21 

mars 1941.  

 

I Norrländska Socialdemokraten hystes farhågor gällande kommunismen och Sovjetunionen. 

Tidningen uppmuntrade föreningslivet till att vidta åtgärder mot kommunister och man 

rubricerade i tidningen annonser där medlemmar i det svenska kommunistiska partiet avsade 

sig sitt samröre med den kommunistiska ideologin. De svenska kommunisterna framställdes i 

tidningen som potentiella landsförrädare och man förespråkade ett pressförbud mot 

Norrskensflamman och andra kommunistiska tidningar. Norrbottenskuriren var också 

förespråkande för åtgärder mot de svenska kommunisterna under finska vinterkriget och de 

första månaderna av andra världskriget. Norrskensflamman framställdes som hantlangare till 

Sovjetunionen. Norrbottenskuriren yrkade både på förbud mot det svenska kommunistiska 

partiet och dess press.  
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