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1. Inledning 
 
Under Finska Vinterkriget fanns två dominerande partier i Norrbotten, socialdemokraterna 

och kommunisterna.1 Tidningen Norrskensflamman var kommunistisk och 

socialdemokraternas tidning hette Norrländska Socialdemokraten (NSD).2  

 

Under tidsperioden då Finska Vinterkriget rasade, 1939-1940, bildades två läger där det ena 

stödde Finland och det andra stödde Sovjetunionen. De två dominerande partierna i 

Norrbotten bidrog till att befolkningen delades upp beroende på om man stödde Finland eller 

Sovjetunionen i Finska Vinterkriget. Jag är intresserad av och har valt att studera hur tidningar 

skildrat händelser under det Finska Vinterkriget.  

 

Jag tycker att det är intressant att se hur tidningar kan påverka människor. Medierna är inte 

bara kanaler som förmedlar den politiska informationen och debatten i samhället utan de 

speglar också det politiska system som finns i landet. Politiker och massmedia är ömsesidigt 

beroende av varandra. Tidningar förr var på ett tydligare sätt språkrör för politiska partier.3 

 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur Finska Vinterkriget framställs i massmedia, i 

tidningarna NSD och Norrskensflamman. Jag har valt dessa tidningar för att de är 

norrbottniska tidningar. 

 

Till min hjälp har jag tre frågeställningar som specificerar mitt syfte.  

• Vad skriver och hur skildrar tidningarna NSD och Norrskensflamman det Finska 

Vinterkriget? 

• Vad ansåg de om Sveriges neutralitetspolitik under Finska Vinterkriget? 

• Vad ansåg de om Sveriges bistånd till Finland och den svenska frivilligkåren ? 

 
 
1.2 Avgränsningar  
Jag kommer att avgränsa mig vad gäller urval av tidningar och av tidsperioden i 

tidningarna. Jag har valt att undersöka norrbottniska tidningar, NSD och 
                                                 
1 Groth, 1994, s.101 
2 Rosén, 1981, s.37 
3 Petersson-Pettersson, 1993, s.33 



Norrskensflamman. Tiden jag har valt är under åren 1939-40, månaderna före och efter 

Finska Vinterkriget. Detta beroende på att tidningarna skriver olika mycket och i olika 

perioder om kriget.  

 
 
1.3 Metod och material 
Mitt arbetsmaterial är främst rullband och mikrofilmer från Norrskensflamman och NSD 

under åren 1939-40. Jag har studerat hur media skildrat finska vinterkriget, svenskarnas 

hjälp och bidrag till Finland. Jag har utgått från litteraturen för att få en struktur på 

händelserna i det Finska Vinterkriget. Litteraturen och uppslagsböckerna ger en 

helhetsbild av kriget, en historik om de politiska idéerna och synen på hur massmedia 

påverkar oss under denna tid. 

 

Jag har använt mig av en komparativ metod för att kunna skildra likheter och skillnader 

av Finska Vinterkriget utifrån de två tidningarna.   

 
 
1.4 Källkritik 
Jag har till viss del moderniserat det svenska språket från tidningstexterna. Detta kanske tar 

bort styrkan, det karismatiska i vissa uttalanden och i vissa texter men jag har ändå valt att 

ändra texterna så att det skall bli lättare att läsa. 

 

Litteraturen som jag använt mig av kan också spegla olika partiers syn på utvecklingen av och 

händelser under det Finska Vinterkriget. Det är också viktigt att inse att författarna kan spegla 

sin politiska ställning i litteraturen.  

 

Författarna Östen Groth och Eric Björklund har skrivit litteratur om Nordkalotten. Östen 

Groth har skrivit om Norrbottens historia. 1997 fick han ett kulturpris från kulturfonden. Eric 

Björklund har skrivit om Petsamotrafiken, Tysktrafiken och Kvarkentrafiken på Nordkalotten. 

    
 
1.5 Disposition 
Jag har inledningsvis börjat min uppsats med en teorianknytning kring media och synen på 

hur massmedia påverkat och påverkar människor genom tiden. Eftersom jag har behandlat 



tidningar som främst ges ut i Norrbotten så anser jag att det är viktigt att få ta del av den 

politiska utvecklingen i Norrbotten.  

 

För att få en helhetsbild över Finska Vinterkriget så börjar min avhandling med det Finska 

Vinterkrigets skeende och utveckling. Därefter följer kapitel där jag undersöker Sveriges 

neutralitetspolitik, Sveriges bistånd till Finland och den svenska frivilligkåren.  

 

I varje kapitel så har jag först börjat med fakta utifrån litteratur som jag har ansett som 

neutrala skildringar. Jag har sedan analyserat tidningsmaterial för att slutligen skriva en 

kortare sammanfattning.   

 

Jag har som avslutning skrivit en sammanfattande diskussion där jag sammanfattat arbetet och 

funnit vissa likheter och skillnader i tidningarnas syn på Finska Vinterkriget. Som bilaga har 

jag en kort presentation av de två tidningar jag använt i min uppsats. 

 
 
1.6 Teorianknytning 
Vilken påverkan har massmedia på oss människor? Fram till 1940-talets slut talade forskarna 

om direkt påverkan. Medierna var mäktiga och påverkade oss direkt. Man ansåg att medierna 

hade negativa effekter, att mottagarna var passiva offer och man glömde bort att massmedier 

också kunde föra positiva saker med sig. Man tänkte på vad medierna gör med människorna, 

inte vad människorna gör med medierna. En vanlig modell förr var med en sändare, som 

genom en kanal skickar iväg ett budskap till en mottagare. Det var sändarnas tro som kunde 

förändra något som gjorde att tidningarna uppkom. Tidningar startades för att påverka oss i 

olika politiska riktningar. Tidningarna propagerade för olika partier. Det gör de fortfarande 

men numer mest på ledarsidorna. Idag är många tidningar politiskt obundna.4   

 

Tidningarna var under början av 1900-talet uppdelade i partipolitiska läger. Då var 

uppfattningen inte så stark att gränserna mellan fakta och åsikter borde vara tydliga. 

Journalistik var ett led i den partipolitiska striden och klasskampen.5 

 

                                                 
4 Petersson-Pettersson, 1993, s.42  
5 Dahlgren, 1992, s.68 
6 Petersson-Pettersson, 1993, s.46-48 
 



Under andra världskriget talade Paul Lazarfeld om en sk tvåstegshypotes. Tron på att 

mediernas budskap påverkade oss direkt medförde att handlingen var mindre stark och man 

talade nu om att det var opinionsledare eller opinionsbildare som påverkade oss. Det menades 

att påverkan skedde i två eller flera steg. Först påverkades en mindre grupp aktiva, oftast 

inflytelserika människor och som ofta deltog i debatter och sög åt sig mediernas budskap, 

opinionsbildarna. Dessa förde i sin tur budskapen vidare till en större krets, steg två i 

tvåstegshypotesen. En utgångspunkt som man sedan med vetenskapliga metoder försökte 

bevisa är rätt genom att samla in material som styrker hypotesen eller visar att hypotesen är 

fel, enligt Lazarfeld.  

 

Den här forskningen byggde på att det finns stora skillnader mellan individer vad gäller 

temperament, nyfikenhet, ålder, kön, bostadsort, inkomst osv. Det är mottagaren själv som 

avgör vilken effekt medierna kan ha.  En undersökning som Lazarfeld gjorde visade på att 

opinionsledarna, som fick sin information via medier, i sin tur påverkade vänner och bekanta.  

 

En tredje teori, användarmodellen, gick ut på att människan har en ganska självständig 

ställning. Istället för att ändra folks inställning så förstärkte medierna den inställning folk 

redan hade i förhållande till massmedierna. Man klarar av att bestämma om man ska tro på ett 

budskap eller ej. Allt beror på intresse eller behov. Denna teori handlar om hur folk använder 

massmedierna, därav namnet användarmodellen. I denna teori är det mottagaren av ett 

budskap som är stark, inte sändaren. Vi väljer vilken tidning vi läser och vad i tidningen vi 

väljer att läsa. Vi tänker över det vi läst och bearbetar det utifrån vilka vi är. Det är publiken, 

mottagarna som har makten inte medierna, sändarna.6 

 
 
2. Politisk historia 
Under 1910-20 talet spreds de socialistiska idéerna främst över Nordnorge och arbetarrörelsen 

ökade stadigt. 1927 nådde de dåvarande två socialistpartierna, socialdemokrater och 

kommunister en klar majoritet. Splittringen mellan kommunister och socialdemokrater 

spelade en liten roll under 1930-talet. I valen omedelbart efter andra världskriget stärkte 

kommunisterna sin position i norr.7 Sverige var ännu på tidigt 1900-tal ett u-land. Större delen 

                                                 
 
7 Groth, 1994, s.101 



av befolkningen, ca 70 % var beroende av jordbruk och självhushållning för sin överlevnad. 

Den snabba befolkningstillväxten skapade stora försörjningssvårigheter.  

 

Den norrbottniska arbetarrörelsens framväxt och utveckling hör ihop med industrialiseringen 

av länet. När sågverksindustrin byggdes ut längs den norrbottniska kusten skapades 

förutsättningarna för en industriarbetarklass i länet. Gruvsamhällen växte upp.  

 

Utvecklingen av malmfälten krävde förbättrade kommunikationer, exempelvis så byggdes 

järnvägsnätet ut. Järnvägsarbetare och tjänstemän flyttade till Norrbotten. Dessa var vana vid 

organisationsarbete och kunde därför engagera och aktivera människor för arbete inom 

arbetarrörelsen. Klassmedvetenheten stärktes genom deras insatser.  

 

Den allmänna ekonomiska utveckling som följde i och med industrialiseringen skapade behov 

av andra yrkeskategorier såsom byggnadsarbetare, verkstads- och metallarbetare, målare m fl. 

Dessa behövde också organisera sig för att bevaka sina intressen på arbetsmarknaden och i 

samhällena. Industrialiseringen innebar att arbetare flyttade till sågverken vid kusten eller till 

malmfälten. Fattigdomen koncentrerades nu till tätorterna. Där upptäckte arbetarna att de hade 

praktiskt taget alla problem gemensamma. De ägde ingenting, de var rättslösa gentemot 

arbetsgivare och annan överhöghet.8 

 
Det socialdemokratiska partiet utmärktes av en stor inre oro under slutet av 1890-talet och de 

första årtiondena på 1900-talet, fram till 1917 då partiet splittrades. De stora tvistefrågorna var 

främst partiets agerande i försvarsfrågan och samarbetet med liberalerna. Inom den 

internationella arbetarrörelsen ansågs militärväsendet vara ett hot mot arbetarrörelsens 

utvecklingsmöjligheter. Partistyrelsen, med Hjalmar Branting, delade inte denna syn. I det 

radikala och internationaliserade Norrbotten hade partiopinionen svårt att acceptera partiets 

försvarspolitik. När partistyrelsen år 1914 accepterade en samverkan med liberalerna blev 

motsättningarna mellan partiets höger och vänster alltmer markerade, en partisplittring kunde 

inte hejdas. Den definitiva uppgörelsen kom vid 1917-års partikongress. Uppgörelsen ledde 

till en partiklyvning och bildandet av ett nytt parti. Detta kom inte som någon överraskning 

för de ledande socialdemokraterna i Norrbotten och ledde till en lång och intensiv debatt i 

länet. 

 
                                                 
8 Groth, 1994, s.102. 



1917-års splittring innebar en fullständig katastrof för det socialdemokratiska partiet i 

Norrbotten. Arbetarkommunerna i länet började en efter en lämna partiet för att gå över till 

det nybildade vänstersocialistiska partiet. Den minoritet som stannade kvar inom 

socialdemokratin fick föra kampen mot majoriteten, vänstersocialisterna.  

 

Det tidigare partiorganet, Norrskensflamman, följde med till vänstersocialisterna och 

minoriteten fick 1919 tillgång till en ny tidning, Norrländska Socialdemokraten.9  

 
I slutet av 1920-1930 drabbades hela västvärlden av en stor depression och hela det västliga 

ekonomiska systemet var på väg att bryta samman. Samtidigt med den ekonomiska krisen 

pågick en politisk kris. Det gick inte att få till stånd arbetsdugliga regeringar med majoritet i 

riksdagen. Under en femtonårsperiod hade Norge elva olika regeringar, Sverige hade tolv och 

Finland hade sexton regeringar. De många och långa arbetslöshetsperioderna skapade 

ekonomisk och social oro och banade väg för politiska ytterlighetsriktningar i de tre länderna. 

I samtliga länder splittrades arbetarrörelsen och en kommunistisk rörelse bildades.  

 
I Norrbotten drabbades kommunisterna särskilt hårt av de antisovjetiska stämningarna i 

landet. Kommunistsympatisörer internerades i särskilda arbetsläger, t ex Storsien. Efter den 

ryska bombningen av Pajala i februari 1940 kulminerade de antikommunistiska stämningarna 

i ett attentat mot tidningen Norrskensflamman i Luleå där fem människor omkom.10  

 
 
3. Finska Vinterkriget 
 
Den 23 augusti 1939, undertecknades en icke-angreppspakt mellan Tyskland och 

Sovjetunionen, Molotov-Ribbentroppakten. Denna pakt innehöll ett hemligt tillägg som skulle 

reglera de framtida gränserna i Östeuropa. Tyskland hade invaderat Polen och landet ansågs 

vara ett tyskt intresseområde. I ett tillägg överlät Hitler bland annat Finland, Estland, Lettland, 

Litauen och östligaste Polen till Sovjetunionen. En vecka efter paktens ingående så 

invaderade Sovjetunionen Polen och de baltiska staterna. Den 3 september förklarade 

Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland. Det andra världskriget bröt ut.11 När Finland 

vägrade att gå med på sovjetiska krav om finskt territorium gick Sovjetunionen till anfall. Den 

                                                 
9 Groth, 1994, s.108 
10 Groth, 1982, s.87 
11 Forslund, 1985, s.45 



30 november 1939 började det sk Finska Vinterkriget.12 Utan förvarning och utan 

krigsförklaring överfölls Finland av Sovjetunionen den 30 november 1939 både till lands, till 

sjöss och i luften. Helsingfors, Viborg, Kotka, Hangö och flera andra städer bombades. 

Sovjetiska trupper anföll samma dag på flera ställen. Finland förklarades i krigstillstånd och 

fältmarskalk Carl Gustaf Mannerheim utnämndes till överbefälhavare. Vinterkriget hade 

börjat.13 Den 13 mars 1940 slöts freden mellan Finland och Sovjetunionen efter tre och en 

halv månads krig. Det blev en dyr fred för Finland. Freden medförde att landet styckades, en 

stor och betydande del annekterades.14 Finland tvingades överlämna gränsområden och baser 

till Sovjet.15 

 
 
3.1 Norrländska Socialdemokraten 

Norrländska socialdemokraten skrev den 7 oktober att Sovjetunionen bjöd in Finland till 

samtal om ”vissa politiska och ekonomiska frågor”. NSD skrev vidare att Tass meddelade att 

två ubåtsperiskop hade iakttagits inte så långt från den inre delen av Finska viken.16 En månad 

senare så skrev NSD att den finska regeringen hade fått en rysk inbjudan för utbyte av åsikter 

i vissa politiska och ekonomiska frågor. Den sovjetryska regeringen hade nu hört sig för hos 

den finska regeringen om den var villig att sända en speciell representant till Moskva för att 

diskutera de föreliggande frågorna.17 Att ryssarnas bjöd in Finland till samtal omedelbart efter 

de sovjetbaltiska överenskommelserna ingav av förklariga skäl oro i samtliga nordiska 

länderna. Den finska regeringen visste då ännu inte vad Sovjet ville förhandla om, vilka krav 

eller om det alls är fråga om några krav.18 Åtgärder som frivillig evakuering av de största 

finska städerna var betingade av det allvarliga läget. Nordens stater önskade att få leva sina liv 

i frihet.  

 

Den 31 oktober tillkännagav Sovjets utrikesminister Molotov i ett radiotal vad samtalen 

mellan Sovjet och Finland handlade om. Sovjet ville ha några öar i Finska viken och ett litet 

stycke finskt territorium vid Finska vikens utlopp, Hangö, för att användas som flottbas. 

Sovjetunionen ville också förskjuta landsgränserna vid Leningrad ett par dussin kilometer mot 

norr. Mötet ägde rum i november. De finska förhandlarna reste från Moskva utan att ha 
                                                 
12 Björklund, 1991, s.8-9  
13 Forslund, 1985, s.45 
14 Björklund, 1991, s.8-9 
15 Groth, 1982, s.87 
16 NSD, 27/9-1939   
17 NSD, 9/10-1939 
18 NSD, 10/10-1939 



tillmötesgått de sovjetiska kraven på landavträdelser. Inrikesminister Kekkonen meddelade att 

de finska myndigheterna ämnade företa en frivillig evakuering av vissa städer i Finland såsom 

Helsingfors, Viborg, Tammerfors och Åbo. Den frivilliga evakueringen började och en del tåg 

och bussar ställdes till allmänhetens förfogande.19 Tre dagar senare skrev tidningen att över 

50 000 människor hade lämnat Helsingfors. 

 

Den finska regeringen hade studerat de ryska kraven och ansåg det vara möjligt att fortsätta 

förhandlingarna.20 NSD skrev att detta borde vara klart inom två eller tre dagar. Finland och 

Sovjet skulle återgå till förhandlingsbordet.21 Den finska arbetarrörelsen arbetade trots 

krisläget. Samarbetet i Norden var av stort värde, sa LOs ordförande. Enligt tidningen så 

rådde det fullständig enighet om det finska svaret. Statsrådets informationscentral meddelade 

att vid de överläggningar som regeringen hade med riksdagsgruppernas ordföranden 

konstaterades att fullständig enighet rådde om det svar som Finland skulle ge åt 

Sovjetregeringen. Inga som helst meningsskiljaktigheter hade yppats beträffande de viktiga 

frågor som varit under behandling.22  

 

Under november skrev tidningen vidare att de finsk-ryska förhandlingarna avbrutits. Den 

finska delegationen reste från Moskva. Överläggningarna var definitivt strandade förmodade 

utrikesministern Erkko. Han ansåg detta inte betyda ett definitivt slut på förhandlingarna utan 

betecknade situationen som ett tillfälligt avbrott.  

”Vi är fortfarande av den uppfattningen sade Erkko, att man med god vilja borde kunna vinna 

en för vardera parten tillfredställande lösning och vår inställning till underhandlingarna är 

positiv.” 23  

Stämningen i Finland var besjälad av lugn och tillförsikt trots meddelandet om avbrutna 

förhandlingar. Kompromiss om Hangö var otänkbar. Sovjet hade inte ställt något ultimatum, 

möjligheter borde finnas för en överenskommelse framhöll Tanner.24 NSD skrev att Finland 

vägrade att bli en vasallstat. Landet kunde motstå nervkrig, utmattning och lockelser.  

”Vi måste plöja med geväret på axeln, säger Fältmarskalk Cajander.”25  

 

                                                 
19 NSD, 11/10-1939 
20 NSD, 14/10-1939 
21 NSD, 23-24/10-1939 
22 NSD, 31/10-1939 
23 NSD, 14/11-1939 
24 NSD, 15-16/11-1939 
25 NSD, 24/11-1939 



I slutet av november skrev tidningen att ett blodigt intermezzo inträffats vid den finsk-ryska 

gränsen. Moskva meddelade att Finland öppnat artillerield mot sovjetryska trupper vilka 

befunnit sig en kilometer från Manila. Finnarna avlossade sju kanonskott. Tre ryska soldater, 

en underofficer dödades och åtta sårades. Samma dag fanns också en notis där den finska 

notisbyrån meddelade att de finska myndigheterna undersökt saken och att ingen 

skottlossning från finsk sida förekommit. Ryskt krav; finska trupper skulle dra sig 25 km 

tillbaka. Ryssarna ansåg att detta var en finsk provokation. 26 Tidningen skrev vidare att 

Ryssland skramlade med vapnen därför att Sovjets beskyllningar var grundlösa. Den finska 

regeringen meddelade vidare att den var beredd att rådslå om en förflyttning av trupperna 

längre bort från gränsen om Sovjet för sin del företar en liknande åtgärd.27  

 

Moskva rapporterade om nya gränsintermezzon och att Sovjet hade sagt upp den rysk-finska 

förhandlingen därför att Finlands svar ansågs vara fientligt. Den rysk-finska spänningen 

ökade. Diplomatiska förbindelser mellan Sovjet och Finland var avbrutna. Beredskapsorder 

var skickade till Röda Armén. Finland tillbakavisade de sovjetiska påståendena, Finland hade 

inte kränkt den rysk-finska nonpakten. Förhållandet mellan Sovjet och Finland hade skärpts 

till bristningsgränsen. Vem som bar skulden behövde man inte orda om. Sovjet hade 

möjlighet att åstadkomma avspänning om de så önskat. Denna möjlighet erbjöds i det finska 

svaret när finnarna föreslog en gemensam undersökning av det påstådda intermezzot. De sade 

sig också vara villiga att förhandla om tillbakadragandet av trupperna från gränsen på basis att 

Sovjet även drog tillbaka sina trupper. Sovjet tog inga hänsyn till de finska önskemålen. 28 

 

Den första december 1939 skrev NSD stora rubriker om att det var krig mellan Sovjet och 

Finland. Ryssland överföll Finland med flotta, flyg och arme.  

”Bombregn över städer och sjukhus. Byggnader brinner, död och förstörelse. Angreppen 

tillbakaslagna, tre ryska plan nedskjutna.” 29 

 

Det var oroligt inom den finska regeringen, Cajander och Erkko avgick och regeringen 

ombildades. Tidningen NSD skrev om att ryssarna led svåra nederlag. Två ryska kompanier 

var fullständigt utplånade, sexton plan nedskjutna och massor av tanks hade tagits. Städer och 

                                                 
26 NSD, 27/11-1939 
27 NSD, 28/11-1939 
28 NSD, 29-30/11-1939 
29 NSD, 1/12-1939 



industrier var bombade. Frågan var om Petsamo hade fallit.30  NSD skrev att Sovjet förde krig 

mot kvinnor och barn. Det var en omänsklig behandling av civilbefolkningen men att de 

finska trupperna stoppade upp de ryska anfallen. Finlands folk var eniga bakom sin regering, 

arbetarna skulle kämpa för landets självbestämmanderätt.  

 

Finland ville återigen visa sin vilja till fred. De erbjöd underhandlingar genom Sveriges 

förmedling.31 Molotov vägrade underhandla med den finska regeringen. Ryssarna landsatte 

trupper vid Petsamo. Finnarna höll alltjämt staden mot övermakten och förstärkningar sändes 

till de fåtaliga försvararnas hjälp. Erkko sa att det inte fanns någon orsak till angrepp mot de 

civila och att Sovjets anfall mot Finland kom oförberett.32 Finnarna höll stånd mot ryska 

anstormningen. Försvarslinjerna var orubbade överallt.33 Tidningen skrev vidare att ryssarna 

använde gas på karelska fronten.34 

 

Två veckor efter krigets start så ställde NF ett ultimatum där de ville att Sovjet omedelbart 

inställde kriget och att svar om detta krävdes inom 24 timmar.35 Sovjet meddelade att de inte 

tänkte inställa kriget och avböjde NFs ultimatum. Mannerheimlinjen var fortfarande obruten 

och ryssarna väntade på förstärkning36 Vid samma tid så la Finland fram papperen om rysk-

finska förhandlingar. Allmänheten fick då veta vilka fordringar Ryssland hade ställt mot 

Finland och vilka medgivanden Finland ansåg sig kunna göra.37  

 

NSD meddelade att två ryska regementen var förintade. Ryssarna flydde med stora förluster 

vid Tolvajärvi.38 Röda armén måste ge vika, angreppen avvisades och tanks förstördes. De 

mötte kraftigt motstånd och alla angrepp var tillbakaslagna.39 NSD skrev vidare om 

våldsamma flygangrepp mot Helsingfors, Viborg och Åbo.40 Det finska försvaret gjorde 

tappert motstånd och uppnådde en stor finsk seger vid Suomussalmi. Ryssarna stupade i 

massor och lämnade rika krigsbyten. Den ryska divisionen var fullständigt skingrade och till 
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största delen nedgjord.41 Röda armén var utan framgång när finnarna ryckte fram. Därför, 

skrev NSD, blev nu istället de finska kyrkorna Rysslands bombmål och ryska kulsprutor var 

nu riktade mot finsk civilbefolkning. Ryska bomber hade träffat sjukhus i Finland och 19 

dödades i skyddsrummet.42  

 
 
3.2 Norrskensflamman 

Norrskensflamman skrev att Finland var i en ekonomisk kris. Den finska krigspolitiken som 

bedrevs driver landet till ruin.43 Norrskensflamman menade att Finland behövde vänskapliga 

förbindelser med Sovjetunionen. De vänskapliga förbindelserna var en kamp för freden och 

mot krigsprovokationer.44  

 

Norrskensflamman skrev att det var Finland som kom med provokationer mot Sovjet och att 

folket inte insåg att Mannerheims frivilliga slogs för miljonärerna.  

”Arbetare som genom Fredrik Ström och andra socialdemokratiska ledares agitation för 

frivilliga till Mannerheims armé låtit förleda sig till att tro att dessa nya vitgardistkårer skulle 

kämpa för demokratin bör bli tagna ur sin villfarelse genom en öppenhjärtig förklaring från 

major Winther som ytterligare understryker syftet med frivilligkårernas kamp. Det är för 

miljonärernas ”frivillighet” som den vitgardistiska frivilligkåren ska kämpa. Och det är för 

detta folk som Fredrik Ström vill samla in till utrustning. Det står även om svenska nazister i 

täten, skönt sällskap de socialdemokratiska ledare har, som agiterar för soldater till 

Mannerheims armé.”45 

 

Norrskensflamman rapporterade om vitgardistiska mordbränder och skrev om att 

aktivistorganet Svenska Dagbladet försökte skrämmas med att en miljon flyktingar skulle 

komma till Sverige om de röda segrade i Norra Finland. I verkligheten hade som bekant 

Finlands småbönder och arbetare drivits bort från sina hem av vitgardisterna, vilka efter 

gammalt tsarryskt mönster brände byarna och städerna när de drog sig tillbaka. Sådan 

krigsföring mot det egna landets civilbefolkning bedrevs bara av en rutten härskarklass, som 

begriper att dess tid var ute och att arbetarna och bönderna kommer att bli herrar i ett nytt och 
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fritt Finland. Där kommer arbetarna och bondemassorna att få massor att göra med att under 

fria förhållanden bygga upp vad vitgardisterna härjat och förbränt.46 

  

Norrskensflamman skrev om de socialdemokratiska Sovjetfiendernas hyckleri och det fria 

Finland. Redaktören för Göteborgsposten skrev i tidningen och påstod att Finlands 

borgarklass nu kämpade för att bevara Finlands självständighet och frihet. I verkligheten 

förhöll det sig tvärtom. Den finska borgarklassen kämpade för att bevara Finlands beroende 

av de kapitalistiska stormakterna. 47 

 

I mars drabbades Norrskensflamman av ett attentat som ledde till fem dödsoffer. Detta var ett 

resultat av mordhetsen emot kommunisterna. Ledamoten av Centralkommittén Arthur 

Hellberg, två kvinnor och två barn dog.48  

 

Norrskensflamman skrev vidare om att Sovjettrupperna inte förde krig mot civilbefolkningen. 

Den vitfinska noten till NF bekräftade just detta faktum. Staben för Leningrads militärdistrikt 

meddelade: Leningrads militärdistrikt som tagit del av den nyligen i den utländska pressen 

offentliggjorda ”noten” från den finska regeringen, som riktats till NF och fördömer ”de av 

Sovjetunionen använda krigsföringsmetoderna” konstaterar att hela denna ”not” består av 

lögnaktiga, fantastiska och slitna påståenden.49  

 

Norrskensflamman skrev om fred i Finland och att Ladoga skulle bli sovjetrysk insjö.50 

Tidningen skrev efter krigets slut om dess orsaker och om fredslutet i Finland. 

 

I oktober månad skrev Norrskensflamman att Sovjetunionen hade föreslagit att Finlands 

regering skulle ha en gränsreglering som var gynnsam för bägge parter. Sovjetregeringen 

kungjorde öppet motiveringen, ett nytt stormaktskrig har börjat och socialismens land vill 

befästa storstaden Leningrads säkerhet. Förslaget innebar att Sovjetstaten skulle arrendera 

mark för en flottbas vid Hangö för att kunna stänga stormaktsflottorna från 

angreppsmöjligheter genom Finska viken, så att Leningrad skulle komma utom skotthåll för 

det moderna artilleriet. Enligt detta förslag skulle hela den egentliga Mannerheimslinjen ha 
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stannat på finsk sida. Sovjetunionen erbjöd frikostig kompensation, en stor arrendesumma för 

Hangö, mycket gynnsamt handelsavtal och dubbelt större områden i Sovjetkarelen, som i 

gengäld skulle övergå till Finland.  

 

Norrskensflamman skrev att Finlandskommittén ifrågasatte varför detta har skett? Om 

Finlands regering valt en vänskaplig orientering mot Sovjetunionen hade Finland idag haft en 

överenskommelse och en ställning av helt annat slag. Från den tiden vid förhandlingsbordet 

om krigets fortsättning eller ej hade Sveriges roll som mellanhand upphört. Det kunde 

konstateras att de fredsvillkor som genom vår försorg överbringats från Moskva till 

Helsingfors, inte var densamma som innefattas i fredstraktaten.  

 

Luleå kommunistiska kommun uttalade vid ett möte sin stora tillfredsställelse över 

meddelandet om att det rysk-finska kriget avslutats och fred uppnåtts. Mötet uttalade sin 

övertygelse om att denna fred skulle bana vägen för verklig vänskap mellan nationerna, inte 

bara mellan Finland och Sovjetunionen utan också mellan Sverige och Sovjetunionen. En 

nyorientering i Sveriges utrikespolitik för frigörelse från västmaktsinflytandet och vänskap 

med alla östersjömakter var nödvändig för att Sverige skulle hålla sig utanför kriget.51 

 

Hade Finlands dåvarande makthavare visat minsta förhandlingsvilja så kunde de lätt ha fått 

mycket större kompensation. Efter gårdagens fredslut var det klart, att Finlands makthavare 

inte bara begick en gigantisk dumhet utan också ett brott mot Finlands folk när de på dåliga 

utländska rådgivarnas inrådan avvisade denna fördelaktiga uppgörelse och hellre riskerade ett 

meningslöst, förödande och på förhand förlorat krig. Men den gången stod kommunistisk 

press ganska ensamma när vi konstaterade att det var en brottslig gärning mot Finlands folk 

att hetsa till krig för Hangö, hävdade Norrskensflamman. Den stora folkmajoriteten ville ha 

fred och uppgörelse men den dåvarande regeringen följde icke Finlands utan den engelska 

imperialismens intressen.52 

 

Norrskensflamman skrev i slutet av mars och april 1940, en månad efter kriget, om 

handgemäng mellan finnar och svenskar. Detta gav kommunisterna triumf och riktade sig till 

”Finlands bröder” när de menar att detta var purfinnarnas tack för hjälpen, och att ett spänt 
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förhållande råder i Torneåtrakten. Tidningen skrev även om att det var sovjetfienders 

inflytande på Finland som framdrev kriget.53 

 
 
3.3 Sammanfattning 

NSD skrev att när Finland fick inbjudan till samtal med Sovjetunionen så hade Finland ingen 

aning om vad Sovjet ville förhandla om, vilka krav eller om det fanns några krav. Detta var 

något som oroade alla de nordiska länderna. Sovjetunionen meddelade senare att de ville ha 

landområden vid finska viken. Den finska regeringen ansåg att kraven var omöjliga men NSD 

var positivt inställd och skrev att denna konflikt borde vara löst inom ett par dagar. 

Stämningen i Finland, enligt NSD, var lugn trots att man inte kommit överens vid 

förhandlingar. Tidningen skrev att Sovjet hade sagt upp förhandlingarna och de diplomatiska 

förbindelserna var avbrutna. 

 

NSD skrev vidare att det var ryssarna som bar skulden och att Sovjet hade haft möjlighet att 

åstadkomma avspänning mellan länderna om de velat. NSD skrev att Finland hela tiden hade 

varit villiga att förhandla om tillbakadragandet av trupperna från gränsen om Sovjet drog 

tillbaka sina trupper men Sovjet tog ingen hänsyn till de finska önskemålen. 

 

Norrskensflamman hade inte samma åsikt, de ansåg att det var Finland som provocerat Sovjet 

och att folket inte insåg att Mannerheims frivilliga slogs för miljonärerna. Detta, ansåg 

Norrskensflamman, var ett resultat av den finska krigspolitiken och som kunde driva landet 

till ruin. Finland insåg inte att de behövde Sovjets vänskapliga förbindelser som förde en 

kamp för freden. Finland insåg inte heller att kampen var den finska borgarklassens sätt att 

kunna bevara Finlands beroende av de kapitalistiska stormakterna. 

 

NSD skrev också att Sovjet förde krig mot kvinnor och barn och ansåg detta vara en 

omänsklig behandling.  Norrskensflamman skrev i tidningen att Sovjettrupperna inte förde 

krig mot civilbefolkningen och att detta påstående bara var lögnaktiga, fantastiska och slitna 

påståenden. 

 

Trots Sovjets anfall så skrev NSD om att de finska trupperna gjorde tappra motstånd och 

förintade Sovjets trupper. Den röda armén ansågs vara utan framgång där de finska trupperna 
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ryckte fram. När Sovjet inte klarade av finnarna så angrep Sovjet istället finska kyrkor och 

den finska civilbefolkningen. Finlands folk var eniga bakom sin regering och arbetarna skulle 

kämpa för landets självbestämmanderätt, ansåg NSD. 

 

NSD skrev att Finland återigen visade sin vilja till fred genom att försöka fredsförhandla via 

Sverige men Sovjet vägrade. Vidare skrev man att det inte fanns någon orsak till angrepp mot 

de civila och att Sovjets anfall mot Finland kom oförberett. 

 

Norrskensflamman skrev och menade att om Finland valt en vänskaplig relation med Sovjet 

så hade Finland haft en överenskommelse och kriget hade aldrig behövt hända. 

Norrskensflamman ansåg att Sovjetunionen erbjöd en frikostig kompensation och ett 

gynnsamt handelsavtal. Om Finlands dåvarande makthavare visat minsta förhandlingsvilja så 

kunde de lätt ha fått mycket större kompensation. Finland begick en gigantisk dumhet och ett 

brott mot Finlands folk när de avvisade denna fördelaktiga uppgörelse. 

 
 
4. Sveriges neutralitetspolitik 
Sverige är det europeiska land som har haft den längsta oavbrutna fredsperioden. Senaste 

gången som Sverige var med i ett krig var för nästan 200 år sedan. Inför andra världskriget 

förklarade de nordiska länderna sig omedelbart neutrala men i Tysklands och Sovjetunionens 

pakt togs ingen större hänsyn till neutralitetspolitiken.54 Hitler och Stalin såg Finland som 

sovjetiskt intresseområde. Den svenska regeringen, som visste hur illa det stod till med den 

finska beredskapen, kunde inte ge Finland ett aktivt stöd. Det hade inneburit att neutraliteten 

brutits.55 När Sovjetunionen angrep Finland förklarade Sverige att de inte var krigförande. 

Den svenska utrikespolitiken gentemot Finland följde två linjer. Sverige lämnade dels ett 

betydande materiellt stöd åt Finland, dels stödde Sverige Finland genom diplomatisk aktivitet, 

att få slut på kriget mellan Finland och Sovjetunionen.56 

 
 
4.1 Norrländska Socialdemokraten 

NSD skrev under september månad, i ett tidigt skede, om att Norden skulle iaktta en opartisk 

neutralitet. Efter stats- och utrikesministermötet i Köpenhamn offentliggjordes ländernas fasta 
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vilja att föra en sträng opartisk neutralitetspolitik gentemot de krigförande parterna. De 

nordiska länderna var övertygade om att det inte hos någon av de krigförande parterna fanns 

någon som helst önskan att se något av dessa länder indraget i de krigiska förvecklingarna. 

Alla de nordiska länderna var beslutna att hävda rätten till upprätthållande av de traditionella 

handelsförbindelserna med alla stater, även de krigförande. Detta var klargjort vid 

förhandlingar med motstående parter. Inför de många svårigheter och förluster som kriget i 

alla händelser medförde, även för de nordiska folken, så gällde det att genom samarbete i så 

stor utsträckning som möjligt försöka minska svårigheterna.57 

 

NSD skrev vidare att respekten för neutraliteten var borta. Ett telegram från Berlin försäkrade 

svenskarna att de neutralas handel med den övriga världen skulle respekteras.  

”Nåväl krig är krig. Och om Tyskland och England/Frankrike vill förgöra varandra så får vi 

väl finna oss i den saken eftersom vi inte kan göra något åt detta. Men en sak ha vi rätt att 

begära så länge man officiellt försäkrar oss om att vår neutralitet skall respekteras, nämligen 

att man lämnar oss en bestämd förteckning på vad som är att betrakta som krigskontraband. 

Vi uppfattar det som att ett tecken på att man från tysk sida vill erinra oss om att vår 

neutralitet bör ha en tyskvänlig dragning för att överhuvudtaget få existera och någonting 

sådant finner vi oss inte i. Det är möjligt att vi nu liksom under världskriget måste finna oss i 

övergrepp från de krigförandes sida, men utan protest skall det i vart fall icke ske.” 58 

 

En insändare i NSD skrev om kommunisterna och Sveriges neutralitetspolitik.  

”Det är ju gott och väl att kommunisterna nu ansluter sig till vårt lands neutralitetspolitik, 

men vi bör fråga oss vad som är anledningen till detta? Ingen kan vara blind för att inse att 

det är Rysslands allians med Tyskland som föranlett den kommunistiska omsvängningen. 

Kommunisterna hävdar inte längre att vår plats måste vara på Englands och Frankrikes sida, 

men de har ännu inte hunnit rotera till den rakt motsatta uppfattningen, att vi bör ansluta oss 

till det nazistiska Tyskland. Deras anslutning till neutralitetspolitiken varar väl inte längre än 

det behagar Moskva. Så är det ställt med detta politiska partis inställning till de politiska 

spörsmålen och det är sannerligen inte mycket att hurra för.” 59  
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Under Vinterkriget meddelade även Norge till NSD att Finlands öde var vårt öde och att 

Nordens sympati gick till finska folket.60  NSD skrev vidare om att svensk neutralitet var i 

fara. Haparanda fick inte mörkläggas, det ansågs vara ett neutralitetsbrott.61 

 
 
4.2 Norrskensflamman 

Norrskensflamman ifrågasatte Sveriges neutralitet redan innan krigsutbrottet, i oktober. 

Tidningen skrev då och undrade om Sverige gett Finland några militära garantier.62 I början 

av december skrev Norrskensflamman att de ansåg att den svenska neutraliteten var i fara. 63 

 

Norrskensflamman menade att den nya insamlingsaktionen var av en annan typ. Pengarna 

skulle nu skickas direkt till regeringen i Finland som fick använda dem som de behagade dem. 

Insamlingens ordförande förklarade för en tidning att man inte hade någon möjlighet att 

kontrollera hur regeringen använde pengarna. Denna insamling var, från det officiellt neutrala 

Sverige, ett stöd för regeringen att fritt använda pengarna för bombplan och krigsmaterial i sitt 

krig mot finska folkregeringen och Sovjetunionen.  

 

Det svenska landssekretariatet som stod mitt uppe i en avtalsrörelse skänkte genast en halv 

miljon, inte till det humanitära arbetet bland de evakuerade utan till ”nationalinsamlingen” 

och till Mannerheim. För detta ändamål offrade landssekretariatet på en minut långt mera än 

man på tre år kunde offra för den lämpande demokratin i Spanien. Det var ”inte neutralt” att 

skicka pengar till Spaniens kvinnor och barn, och kooperationen var neutral. 

Norrskensflamman ifrågasatte om det var neutralt att skicka pengar till regeringen i Finland?64 

  

Norrskensflamman skrev i slutet av kriget att Sverige inte var neutralt i finsk-ryska kriget. Ett 

uttalande av ett statsråd vittnade om att det inom regeringen rådde oklarhet och ovisshet om 

vad som verkligen åsyftades med svensk neutralitet.65 

 
Sverige nekade till militärt ingripande på Finlands sida och även till transitering av 

västmakttrupper genom Sverige till Finland. Norrskensflamman skrev att Sverige hade 

levererat 90 000 gevär och kulsprutegevär, 250 kanoner till Finland. Enligt vad TT erfarit 
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borde den svenska hjälpen till Finland i krigsmaterial ha omfattat bl a ca 90,000 gevär och 

kulsprutegevär, 42 miljoner patroner, 75 antitankskanoner, ca 250 artilleripjäser, varav 

ungefär hälften luftvärnskanoner. Om vår tidning hade publicerat någon antydan om dessa 

siffror tidigare medan kriget pågick skulle det säkert ha blivit åtal. Därför att vi visat hur det i 

verkligheten var ställt med den svenska neutraliteten. Det var ett farligt spel som bedrevs med 

Sveriges fred och med insats av svenska folkets pengar, menade Norrskensflamman.66 

 
 
4.3 Sammanfattning 

Tidningen NSD skrev om den svenska neutraliteten och poängterade att de nordiska länderna 

kommit överens om att vara neutrala och att inte bli indragna i kriget. NSD ansåg att Sverige 

var neutralt medan Norrskensflamman kritiserade och ifrågasatte Sveriges neutralitetspolitik. 

 

Både NSD och Norrskensflamman skrev att de ansåg att den svenska neutraliteten var i fara. 

NSD skildrade faran med att skriva om att Haparanda inte fick mörkläggas, att det ansågs 

vara ett neutralitetsbrott. Norrskensflamman skrev om att insamlingen från Sverige var ett 

stöd för den finska regeringen att fritt använda pengarna för bombplan och krigsmaterial i sitt 

krig mot finska folkregeringen och Sovjetunionen. Norrskensflamman ansåg att 

insamlingarna som pågick borde gynna arbetare, småbönder och de kvinnor och barn som led 

nöd. 

 
Norrskensflamman skrev att trots att Sverige nekade till militärt ingripande på Finlands sida 

så hade Sverige levererat många vapen till Finland. Norrskensflamman menade att om de 

själva hade publicerat någon antydan om detta tidigare, medan kriget pågick, så skulle 

tidningen säkert ha blivit åtalad. Det var ett farligt spel som bedrevs med Sveriges fred och 

med insats av svenska folkets pengar. 

 
 
5. Sveriges bistånd till Finland 
Finlandshjälpen är benämningen på det bistånd som Sverige lämnade till Finland under andra 

världskriget och de första efterkrigsåren. Samma dag som Sovjetunionen anföll Finland och 

vinterkriget bröt ut inleddes också i Sverige omfattande aktioner i syfte att bistå såväl den 

finska krigsmakten som civilbefolkningen. Hjälpinsatserna skedde dels på frivillig väg, dels 

genom statliga insatser.  
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Trots upprepade förfrågningar och vädjan till Sverige om aktiv hjälp så måste den svenska 

regeringen fortfarande svara med ett bestämt nej. Sverige ansåg att följden kunde bli ett 

indragande i storkriget med olyckliga konsekvenser för hela Norden. Det materiella stödet till 

Finland måste också ske med stor diskretion ansåg den svenska regeringen.67  

 
 
5.1 Norrländska Socialdemokraten 

Det svenska privata näringslivet samlade in 66 miljoner kronor. Svenska 

Arbetsgivareföreningen, Landsorganisationen och Kooperativa Förbundet startade 

Nationalinsamlingen för Finland, vilken engagerade folk ur alla samhällsklasser. Man skänkte 

pengar, kläder, smälte ned vigselringar, stickade sockor och tröjor till de finländska 

soldaterna. Centrala Finlandshjälpen hjälpte finländska flyktingar och skänkte livsmedel och 

kläder värda 25 miljoner kronor till Finland. 68 

 

NSD skrev under oktober flera artiklar. NSD skrev bland annat om att innan krigets start så 

kom en resandeström till Sverige. Mängder av barn hade kommit hit under lördagen. Med 

extra båtar och extra flyg fortsatte passagerarströmmen från Finland till Sverige. Ett stort antal 

medlemmar av svenska kolonin hade förts hem till Sverige. På Suomibyrån i Stockholm hade 

man mycket att göra med att ta hand om resenärerna från Finland. De måste hjälpa de som 

inte själva hade kunnat ordna sitt uppehåll hos släktingar och bekanta, stora mängder barn 

kom från Finland. Man fick då hjälp av lottorna som tog hand om barnen tills byrån hunnit 

sörja för dem.69  

 

Efter Vinterkrigets utbrott fanns en enastående hjälpvilja i Norrbotten. Det fanns ett 

hundraprocentigt deltagande i fattiga byar ute i bygderna. Föreningen Nordens 

Norrbottenskrets hade fått motta 10,000 av de 420,000 kr som insamlats av föreningen 

Norden. Hjälparbetet omfattades med entusiasm från alla håll i länet.70 

 

NSD skrev efter krigets start om tusentals utblottade flyktingar i Torneå. Tåget från Finland 

till Haparanda var fullsatt av flyktingar, de flesta från Helsingfors.71 NSD skrev vidare om att 
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de finska evakuerade behövde snabb hjälp och vädjade om hjälp till flyktingarna. Insamlingen 

i NSD fortsatte och följdes upp dagligen.72 

 

NSD upplyste sina läsare med rapporter från Finland och de förmedlade gåvor till Röda 

korsets insamling. Från finska bygder kom dagligen en ström av evakuerade människor till 

finska Nedertorneå. Kvinnor och barn anlände i tusentals. Nöden bland de ankommande var 

skriande. De saknade kläder och skor och medel till uppehället. NSD vädjade till alla 

människor i bygderna att de som kunde hjälpa skulle skyndsamt ge hjälp. Röda korset hade 

redan startat en insamling av kläder och skor till de utblottade. Norrländska socialdemokraten 

ville hjälpa allt den kunde för att stödja insamlingen.73 

 

Flera insändare skrev i NSD angående vikten av insamlingar och svenskt bistånd till Finland. 

De ansåg att insamlingen var mycket värd. Det finska folket kämpade mot död och barbari. 

Det kämpade inte bara för sig självt och Finland. Det stred för hela Norden, således även för 

oss. NSD menade att Finlands frihet och oavhängighet var en del av vår frihet och 

oavhängighet, av hela västerlandet. På Finlands fält och sjöar, i dessa djupa skogar och 

ödemarker, i dess vackra städer och pittoreska byar färgades snön av det finska folkets röda 

blod. För dem själva, för oss och för västerlandets alla frihetsfolk.74  

 

En insändare frågade läsarna i NSD om någon av oss svenskar ansåg detta likgiltigt?  

”Nej, våra tankar och våra hjärtan är hos Finland och dess folk och följa dess frihetskamp 

med bävan och beundran. Men det är inte nog. Vi måste offra också, finnarna begär ingenting 

av oss, det är storslaget. Må vi själva visa dem vår offervilja. Må vi öppna våra plånböcker 

och portmonnäer och ta så djupa grepp som möjligt i dem. Den som icke ger är inte värd att 

kallas svensk. Han är icke värd den frihet som det finska folket nu kämpar för.” 75 

 

NSD skrev om riksinsamlingen för ambulanser till Finland där Röda korset vädjade till svensk 

offervilja.  
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”Överstyrelsen för svenska röda korset har beslutat att rikta en varm vädjan till Sveriges folk 

om en riksinsamling för en stor hjälpaktion i Röda korsets anda för vårt tappra finska 

broderfolk som svårt hemsökt försvarar sitt land och sin frihet.” 76 

 

I början av kriget skrev NSD hur de finska flyktingarna hade fått resa fritt i Sverige. 

Flyktingarna från Finland beviljades en kostnadsfri genomresa. Under senare delen av kriget 

skrev NSD att det var bättre att de evakuerade stannade i Finland. Kontanta bidrag till 

försörjning var bättre, det ansågs inte vara behov av utflyttning ur landet.77  Tidningen NSD 

poängterade vikten av att de 400 finska barn som var på väg till Sverige behövde få hjälp. 

Den första stora kontingenten, gruppen, av hemlösa finska barn kom till Haparanda och fördes 

vidare till Vindeln i Västerbottens län. Ett extra tåg anlände från Haparanda, ytterligare 300 

finska barn ville till svenska hem.78  

 
 
5.2 Norrskensflamman 

Sveriges arbetare hade, enligt Norrskensflamman, anledning att stödja sina finska klassbröder 

tills de kunde resa hem till en fri finsk folkrepublik. Men Norrskensflamman poängterade att 

denna solidaritetsgärning inte borde överlämnas åt direktör Edström i arbetsgivareföreningen 

och greve von Seth och andra, som samlade till kanoner åt Mannerheim. Den hjälpen skulle 

Sveriges arbetare ombesörja själva, under egen kontroll och med direkt adress till de arbetare 

och småbönder och de kvinnor och barn som led nöd.79 

 

Norrskensflamman skrev till sina läsare om tidningens syn på biståndshjälpen till Finland. Vid 

sidan av alla föregående insamlingar hade det startats en nationalinsamling för Finland. Bland 

undertecknarna fann vi Svenska Arbetsgivareföreningen vid sidan av Landsorganisationen. 

Ungsvenskarna stod sida vid sida med Socialdemokratiska Ungdomsförbundet. Förut fanns en 

rad Finlandsinsamlingar. Föreningen Nordens insamling för de evakuerade, Centrala 

Finlandshjälpen, som också sysslade med de evakuerade, insamlingen för en svensk ambulans 

samt Rädda Barnens och vissa religiösa organisationers insamlingar.  
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Den nya insamlingsaktionen var av annan typ eftersom pengarna nu skickades direkt till 

regeringen i Finland som fick använda dem efter behag. Insamlingens ordförande hade 

förklarat för en tidning att man inte hade någon möjlighet att kontrollera hur regeringen 

använde pengarna. Med andra ord, från det officiellt neutrala Sverige kunde regeringen 

använda pengarna till bombplan och krigsmaterial i sitt krig mot finska folkregeringen och 

Sovjetunionen.  

 

Norrskensflamman skrev vidare om lögnen, att Finlands oberoende skulle ha varit hotad om 

Finland gått med på Sovjetunionens förslag i höstas. Detta motbevisades senare av dem själva 

då de förklarade att landets oberoende inte befann sig i fara trots avsevärt sämre uppgörelse.  

 

Angående den fortsatta insamlingen till Finland framhölls att det sällan förekommit att 

kapitalisterna företagit några insamlingar för att lindra någon nöd. Man hade därför all 

anledning att se upp med den sk nationalinsamlingen och andra samlingar som dirigerats av 

direktörer, kapitalister och högre militärer. Norrskensflamman skrev vidare att de inte var 

motståndare till hjälp från svenska till finska arbetare, kvinnor och barn under betryggande 

kontroll, så att medlen verkligen kom dessa tillgodo och inte användes till att kompensera 

kapitalisterna för deras lidna förluster. De hade sig själva att skylla. Som avslutning 

påpekades hur kapitalisterna i Sverige med de socialdemokratiska ledarnas benägna hjälp höll 

på att strypa den demokrati som vi haft, genom införandet av tjänstepliktlagen, lagen 

angående vissa tvångsmedel, det tillämnade förbudet mot transport av kommunistiska 

tidningar och uttalade att dessa bojor inte endast skulle användas mot kommunisterna.80  

 

Om de finska barnen som kommit till Sverige hade även tidningen Norrskensflamman åsikter.  

Tidningen skrev att ungefär 10 000 finska barn hade kommit till Sverige, men att ingen av 

dem kom från en fattig familj, alltså inte från Finlands fattiga befolkning. Det var det finska 

folket som borde hjälpas och inte kapitalisterna. Norrskensflamman menade att händelserna i 

Finland hade uppklarats, upptakten till och avslutningen av krigshändelserna i Finland. 

Redaktörerna borde börja vakna upp till ett otrevligt bakrus efter det rus de gått i sedan i 

december.81  
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Vidare vad gäller Sveriges hjälp till de finska barnen så skrev Norrskensflamman att vårt 

danska broderorgan Arbejderbladet, i det av Tyskland ockuperande Danmark, skrev att de 

myndigheter som sysslade med utplacering av fattiga Köpenhamnsbarn på danska 

landsbygden meddelade att trots att man endast valt ut 500 av de barn som hade det fattigt och 

dåligt ställt i hemmen så hade plats endast kunnat beredas för tiondelen eller för 50 barn. Men 

när kriget i Finland pågick bjöd borgerliga och socialdemokratiska familjer i Sverige plats för 

3500 finska barn. Motsvarigheterna var många i Sverige där de herrar och damer som gastade 

om att Finlands sak var vår, aldrig viskat en stavelse om att Norges sak skulle vara vår och där 

samma förmögna skikt som var mycket offervilliga när den finska regeringen jämrade sig i 

himlens sky för den lilla del av skattebördan som den svenska staten avkräver de förmögna.82 

 

Norrskensflamman ansåg att det finska folket borde hjälpas men inte kapitalisterna.83 

Norrskensflamman menade vidare att när de fått kontakt med finska folket så skulle anslag 

ges. Kommunisterna ansåg att det var förhastat att så där utan vidare kasta iväg klubbens 

pengar utan att veta vart de tar vägen. Man borde ha väntat tills man nått kontakt direkt med 

det finska folket innan anslag gavs, då först har man garantier för att anslaget verkligen kom i 

rätta händer.84  

 

Norrskensflamman skrev i april om det svenska biståndet till Finland där 

Finlandsinsamlingarna fortsatte.  

”Vi är anhängare av en hjälpverksamhet som hjälper de finländska arbetarna och 

småbönderna eller fattiga, evakuerade föräldralösa barn och sårade. Men vi är inte 

anhängare av en hjälpverksamhet för att understödja de finländska kapitalisterna i deras 

försök att reorganisera sitt kapitalistiska företag eller som skall hjälpa storbankerna att hålla 

sig skadelösa för förlusterna på grund av kriget eller återuppbygga en militärapparat med 

samma syfte som den bankrutterade. Man bör därför kräva åtgärder som garanterar att de 

pengar, som insamlas eller anslås från Sverige verkligen utnyttjas för sådan humanitär 

hjälpverksamhet som här ovan angivits. Till dess sådana garantier verkligen skapats finns det 

ingen anledning att engagera fattiga arbetare att satsa pengar, som de behöver lika bra 

själva för att hjälpa den finländska kapitalismen.”85 
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Norrskensflamman skrev flera månader efter krigets slut om hur Finlandshjälpare skodde sig 

själva. Det var en offentlig hemlighet att betydande summor av de medel som samlats in av 

olika personer till det finska kriget, stannade i privata fickor här i Sverige. I Moskva byggdes  

bostäder, skolor, sjukhus och teatrar. I kapitalismens värld byggdes ingenting, men städer och 

byar grusades.86 

 
 
5.3 Sammanfattning 

NSD visade ett stort intresse för svenskt bistånd till Finland och skrev dagligen och i flera 

artiklar om olika insamlingar som pågick i Sverige till det finska folket. Tidningen menade att 

Finlands frihet och oavhängighet var en del av vår frihet och oavhängighet, av hela 

västerlandet. NSD upplyste sina läsare med löpande rapporter från Finland. Rapporter som 

beskriver i vilken nöd det finska folket befann sig i och hur hjälparbetet omfattades med 

entusiasm från alla håll i länet. NSD förmedlade även gåvor till bl a Röda korsets insamling. 

Flera insändare skrev i NSD angående vikten av insamlingar och svenskt bistånd till Finland. 

 

Norrskensflamman ansåg att de inte var motståndare till hjälp och insamlingar men att det 

skulle ske från svenska till finska arbetare, under betryggande kontroll, så att medlen 

verkligen kom dessa tillgodo och inte användes till att kompensera kapitalisterna för deras 

lidna förluster. Sveriges arbetare skulle, enligt Norrskensflamman, stödja sina finska 

klassbröder tills de kunde resa hem till en fri finsk folkrepublik. Med insamlingarna från det 

officiellt neutrala Sverige så kunde regeringen använda pengarna till bombplan och 

krigsmaterial i sitt krig mot finska folkregeringen och Sovjetunionen. 

 

NSD skrev om de finska barnen som kommit till Sverige och vädjade till det svenska folket 

att hjälpa dessa barn. Om de finska barnen som kommit till Sverige hade även tidningen 

Norrskensflamman åsikter. Tidningen skrev att ingen av de finska barnen som hade kommit 

till Sverige kom från en fattig familj, alltså inte från Finlands fattiga befolkning.  

 
 
6. Sveriges frivilligkår 
Finlandsfrivilliga kallas de svenskar som under 1900-talet frivilligt deltog i Finlands krig. I 

finska vinterkriget 1939–40 anmäldes ca 10 000 frivilliga varav 8 400 hann anlända till 
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Finland, samt i fortsättningskriget 1941–44 ca 800.87 Huvudparten av de anmälda utgjordes av 

arbetare och svenskfödda. En trupp utgjordes av den gamla Svenska brigaden. Frivilligkåren 

initierades av officerare i Stockholm. En ”frivilligbyrå” öppnades på finska vinterkrigets 

första dag. Finlandskommittén blev dess stödorgan, och som senare kom att kallas för 

Industriainsamlingen.88 Från och med februari 1940 ställdes även flygplan och övrig 

krigsmateriel till förfogande.89 

 
 
6.1 Norrländska Socialdemokraten 

I december 1939 gav regeringen godkännande till en styrka om 5 000 man, varav högst 200 

fast anställda. Frivilligkåren fick inte samma officiella stöd som övriga Finlandsaktioner och 

NSD skrev att en stor summa från svenska industrier genom förmedling av enskild person 

insamlats för att en svensk frivilligkår till Finland skulle kunna organiseras och överföras på 

legitimt sätt.90 

 

NSD skrev i tidningen att det rådde en stor svensk beredvillighet till att hjälpa Finland. De 

frivilliga och militären samverkade. Officerare i den svenska militären hade tagit avsked för 

att hjälpa Finland.91 De första frivilliga lämnade Stockholm den 21 december för organisering 

i Torneå. Den 10 januari överfördes operativ flygstyrka av jakt-, lätta bomb- och 

transportplan. Denna flygstyrka organiserades av det svenska flygvapnet till en bas i Kemi. 

Dessa var då de enda finska planen i norra Finland.92  

 
 
6.2 Norrskensflamman 

Allt eftersom kriget pågick så ändrade regeringen sin inställning vad gäller krigsmateriel från 

att ha fört en mer försiktig politik att bistå Finland till en mer positiv och hjälpsam anda. 

Norrskensflamman undrade efter regeringens förändrade syn om Sverige hade gett Finland 

militära garantier?93 

 

                                                 
87 Ekholm, 1995 
88 Gyllenhaal,1989, s. 13. 
89 Ekholm, 1995 
90 NSD, 6/12-1939 
91 NSD, 21/12-1939 
92 NSD, 10/1-1940 
93 Norrskensflamman, 27/12-1939 



Norrskensflamman ifrågasatte Sveriges frivilligkår i tidningen och skrev om att svenska 

arbetare hade sänts till krigets Finland. Tidningen ansåg att LO-ledningen bar på ett 

fruktansvärt ansvar. August Lindberg hade som LOs ordförande ansvaret för att sända över 

svenska arbetare till ett land där det rådde krig och för att hjälpa en regim vars fulländiga 

nederlag stod klart för varje reflekterande människa. Arbetarna som rest, kom att finna något 

helt annat än ett demokratiskt land och kom att beordras till helt andra uppgifter än fredligt 

uppbyggande. Det kom att bli sorg i många arbetarhem när den bistra verkligheten visade sig. 

De hade knappast några tekniska möjligheter att överföra trupper i sådan omfattning och inom 

sådan tidrymd att det kunde inverka på utgången i Finland. Englands strävan var att driva 

Sverige och Norge i krig, liksom man förut drivit ut Finland.94 

 

Norrskensflamman skrev vidare att efter Vinterkrigets slut var det raseri och full upplösning i 

krigsaktivisternas läger. Finlandskommittén fortsatte sända soldater över gränsen. De menade 

att allmänheten hade fått en konkret upplysning om antalet svenskar som låtit sig lockats till 

Finland. 9 000 man var anmälda i den svenska frivilligkåren. Detta, ansåg Norrskensflamman, 

var en kampanj som var organiserad av de svenska kapitalisterna och deras 

socialdemokratiska skrivbiträden, en kampanj där inga penningmedel fattats, där press, radio 

och myndigheter stått till värvarnas förfogande och där man lockat med goda löner åt de 

frivilliga.95 

 

I april kunde man läsa i Norrskensflamman att ett hat mot Sverige dominerade i Finland. Det 

rådde ett oerhört hat till svenskarna, inte minst i norra Finland. De frivilliga hade fått känna på 

detta hat och berättade om att de inte vågade sig ut och inte heller fick gå ut annat än i stora 

klungor på gatorna i Torneå och andra städer i Nordfinland. Den finska befolkningens 

inställning till Sverige var allt eller ingenting. Den finska befolkningen resonerade att 

eftersom Sverige inte vågade träda in i kriget och därmed verkligen dela finnarnas svårigheter 

och risker var dess hjälp i form av insamling bara ett hån då den på sin höjd endast kunde 

förlänga lidandena utan att påverka utgången. De ansåg också Sverige som medansvarig till 

kriget då Sverige uppmuntrat den finska regeringen till omedgörlighet gentemot 

Sovjetregeringen.96 
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6.3 Sammanfattning 

Regeringen gav sitt godkännande till en styrka på ca 5 000 man, varav högst 200 fast 

anställda. Frivilligkåren fick dock inte samma officiella stöd som övriga Finlandsaktioner och 

NSD skrev att enskilda personer bidragit till att en svensk frivilligkår till Finland skulle kunna 

organiseras och överföras på legitimt sätt. NSD skrev också att det rådde en stor svensk 

beredvillighet till att hjälpa Finland. De frivilliga och militären samverkade. 

 

Norrskensflamman ifrågasatte denna frivilligkår och skrev kritiskt om de svenska arbetare 

som sänts till krigets Finland. Tidningen ansåg att LO-ledningen bar på ett stort ansvar när de 

sände över svenska arbetare till ett land i krig och för att hjälpa en kapitulerande regim. 

Tidningen menade att arbetarna som rest skulle finna något helt annat än ett demokratiskt 

land. Det skulle bli sorg i många arbetarhem när den bistra verkligheten visade sig.  

  

Regeringen ändrade senare sin inställning vad gäller krigsmateriel till en mer positiv anda. 

Regeringen förde först en mer försiktig politik vad gällde hjälp till Finland. 

Norrskensflamman ifrågasatte regeringen efter dess förändrade syn och undrade vad Sverige 

och Finland egentligen kommit överens om. Norrskensflamman ansåg att detta var en 

kampanj som var organiserad av de svenska kapitalisterna, en kampanj där inga penningmedel 

fattats, där press, radio och myndigheter stått till värvarnas förfogande och där man lockat 

med goda löner åt de frivilliga. 

 
 
7. Sammanfattning 
Massmedier och politiker är beroende av varandra. Medierna vill gärna ha något att berätta, 

politikerna vill nå ut med deras budskap. Det blir en sorts samspel mellan medier och 

politiker. Ju mer slagkraftigt och enkelt man uttrycker sig desto lättare brukar det vara att få ut 

budskapet till medierna.   

 

Syftet med min uppsats är att se på hur medierna framställt Finska Vinterkriget. Eftersom de 

två stora socialistpartierna, socialdemokraterna och kommunisterna, hade en klar majoritet 

och tidningarna under denna tid var politiskt präglade, så valde jag att studera Norrländska 

Socialdemokraten, och Norrskensflamman. Detta för att finna likheter men framförallt 

skillnader i hur de båda tidningarna framställde det Finska Vinterkriget. 

 



Den 30 november 1939 började det så kallade Finska Vinterkriget. Ryska trupper anföll 

Finland när de inte var villiga att tillgodose Sovjetunionens krav om att få några öar i Finska 

viken och ett litet område vid Finska vikens utlopp, Hangö.  

 
Finland var, enligt artiklar i NSD, till en början helt ovetande om vad Sovjet var ute efter. Vid 

förhandlingar innan kriget visste den finska regeringen inte vad Sovjet ville förhandla om och 

man menade att Sovjet inte angav om de hade några krav och vilka krav som de i så fall ville 

ställa gentemot Finland.  

 
Norrskensflamman delade inte Norrländska Socialdemokraternas åsikt och kritiserade 

Finlands sätt att styra landet. Tidningen skrev inte något om de sovjetiska kraven och menade 

att Finlands krigspolitik drev landet till ruin och att Finland behövde vänskapliga förbindelser 

med Sovjetunionen.  

 
Angående neutralitetsfrågan hade de nordiska länderna redan under andra världskrigets början 

förklarat sig som neutrala. Denna neutralitet accepterades av de flesta länder men dock inte 

alla. Trots att Sveriges regering visste hur illa ställt det var med den finska beredskapen så 

kunde Sverige inte ge Finland ett aktivt stöd. Detta hade inneburit att neutraliteten brutits.  

 

Norrländska socialdemokraten betonade och skrev mycket om den nordiska neutraliteten. De 

ansåg att det var viktigt att alla nordiska länder höll samman. NSD var misstänksam då 

kommunisterna anslöt sig till neutralitetspolitiken och anledningen ifrågasattes. NSD menade 

att deras neutralitetspolitik varade så länge det behagade Moskva och skrev vidare att varje 

hot mot Finland var ett hot mot Norden.  

 
Både NSD och Norrskensflamman skrev om den svenska neutralitetspolitiken och att den 

svenska neutraliteten var i fara. Dock betonade tidningarna olika om orsaken till faran. 

Skillnaden var att NSD skildrade endast faran med att skriva om att Haparanda inte fick 

mörkläggas, att det ansågs vara ett neutralitetsbrott, medan Norrskensflamman ifrågasatte 

neutralitetspolitiken.  

 
Norrskensflamman ifrågasatte neutraliteten i bistånden och insamlingarna till Finland. 

Norrskensflamman skrev om att trots att Sveriges nekade till militärt ingripande på Finlands 

sida så hade Sverige levererat många vapen till Finland. De menade att om de hade publicerat 

någon antydan om detta tidigare, medan kriget pågick, så skulle tidningen säkert ha blivit 



åtalad. Norrskensflamman ansåg att det var ett farligt spel som bedrevs med Sveriges fred och 

med insats av svenska folkets pengar. 

 
NSD skrev dagligen om Sveriges bistånd till Finland och de olika insamlingar som 

genomfördes. Tidningen följde och redogjorde fortlöpande för insamlingarnas resultat och 

uppmanade till fler insamlingar. Detta kunde vara ett sätt att få fler att starta insamlingar, man 

utmanade kommuner, avdelningar och yrkeskategorier. I NSD framställdes Finland som ett 

enat Finland där folket stod eniga bakom sin regering och där arbetarna tillsammans kämpade 

för landet. Finland ansågs inte tänka på krig utan endast på att förbereda sig på att försvara sin 

frihet och sitt oberoende.   

 
Bilden av Finland som ett kämpande och lidande land var en falsk bild enligt 

Norrskensflamman. Det var lögn att det finska folket fick utstå lidande på grund av denna 

konflikt samt att Sovjet inte skulle ha svarat på Finlands provokationer på sätt som skett. 

Detta var ett skickligt sätt att utnyttja medlidandet för Finlands folk. Detta gagnade inte 

Finlands folk utan tvärtom var det till skada.  

 
Kommunisterna och Norrskensflamman skrev i tidningen och uppmanade sina läsare att 

hjälpa Spanien och dess barn med insamlingar. Men när Finland sedan var i nöd då var man 

inte längre positiv till insamlingar i allmänhet. Norrskensflamman ansåg att insamlingar som 

dirigerats av direktörer, kapitalister och högre militärer skulle man se upp med. Dessa 

insamlingar gynnade endast kapitalisterna i Finland och att dessa pengar gick till Finlands 

upprustning. Norrskensflamman menade att om medlen tillgodosåg finska arbetare, kvinnor 

och barn så skulle de inte vara motståndare till dessa insamlingar.  

 
Norrskensflamman ansåg att de 10 000-tals finska barn som kom till Sverige inte var barn 

som kom från någon fattig familj i Finland och skulle därför inte hjälpas. Tidningen skrev att 

det finska folket borde hjälpas men inte kapitalisterna.  

 
Finlandsfrivilliga kallas de svenskar som deltog i Finska Vinterkriget. Ca 10 000 frivilliga 

anmäldes varav 8 400 hann anlända till Finland. Huvudparten av de anmälda utgjordes av 

arbetare och svenskfödda. En trupp utgjordes av den gamla Svenska brigaden.  

 
NSD skrev att regeringen gett godkännande till en styrka på 5 000 man, men högst 200 fast 

anställda. Frivilligkåren fick inte samma officiella stöd som övriga Finlandsaktioner och NSD 



skrev att detta hade initieras av enskild person för att en svensk frivilligkår till Finland skulle 

kunna organiseras och överföras på legitimt sätt. 

 
NSD skrev i tidningen att det rådde en stor svensk beredvillighet till att hjälpa Finland. De 

frivilliga och militären samverkade. Officerare i den svenska militären hade tagit avsked för 

att hjälpa Finland.  

 
Norrskensflamman ifrågasatte denna frivilligkår i tidningen och skrev om att svenska arbetare 

hade sänts till krigets Finland. Tidningen såg till de svenska arbetarnas intressen och menade 

att detta skulle medföra sorg i många arbetarhem när man sänder över svenska arbetare till ett 

land där det rådde krig och för att hjälpa en regim vars fulländiga nederlag stod klart för varje 

reflekterande människa. 

 
NSD framställde Finland som det goda landet. Enligt NSD startade kriget med att Ryssland 

oförberett anföll Finland. Man ansåg att Finland ville förhandla och att Finland hade en 

förhoppning om uppgörelse. Norrskensflamman såg på Finska vinterkriget som ett 

inbördeskrig där Finlands borgarklass kämpade för att bevara Finlands beroende av de 

kapitalistiska stormakterna. 

 
 
8. Slutord 
Tidningar startades för att påverka oss i olika politiska riktningar. Tidningarna propagerade 

för olika partier. Man ansåg att genom en kanal kunde man skicka iväg ett budskap till en 

mottagare. Det var sändarnas tro att de kunde förändra något som gjorde att tidningarna 

uppkom. Det kommunistiska partiet gick emot kampanjen ”Finlands sak är vår” och utsattes 

för häftiga angrepp och förföljelser. För att försvaga kommunisternas ställning på 

arbetsplatserna utfärdade LO ett förbud mot att kommunister skulle få inneha 

förtroendeuppdrag i fackföreningarna. I NSD försvagades kommunisternas ställning och 

stödet bland kommunisterna minskade.  Fram till 1940-talets slut talade forskarna om direkt 

påverkan. Medierna var mäktiga och påverkade oss direkt. Människorna var passiva offer och 

påverkbara.  

 
Från Finska Vinterkrigets början så rådde en stark hetsstämning mot det kommunistiska 

partiet från alla håll. Allt som hade med Sovjet att göra angreps och undervärderades.  

 



NSD svartmålade kommunisterna och skrev att dessa ansåg detta krig som ett imperialistiskt 

krig. Norrländska Socialdemokraten kritiserade Norrskensflamman för att vara infekterad av 

den rysk-tyska vänskapen och inte kunna se förnuftigt. NSD menade att Stalinpakten 

likviderade kommunistpartierna. Man menade att det kommunistiska partiet var en produkt av 

den ryska revolutionen och då måste man försvara sovjetregeringens handlande oavsett om 

det gynnade arbetarmassornas intressen eller inte. På arbetsplatserna ville kommunisterna 

hålla sig passiva och avstyra kriget som diskussionsämne. 

 

Norrskensflamman skildrade att ett hat mot Sverige dominerade i Finland. Det rådde ett 

oerhört hat till svenskarna, inte minst i norra Finland. Den finska befolkningens resonerade att 

eftersom Sverige inte vågade träda in i kriget och därmed verkligen dela finnarnas svårigheter 

och risker var dess hjälp i form av insamling bara ett hån då den bara förlängde lidandena utan 

att påverka utgången. De ansåg också att Sverige var medansvarig till kriget eftersom Sverige 

uppmuntrat den finska regeringen till medgörlighet gentemot Sovjetregeringen. 

 
Jag anser att teorin om direkt påverkan passar bäst att använda vad gäller media och det 

Finska Vinterkriget. Medierna var mäktiga och påverkade oss direkt. Den vanligaste modellen 

förr var med en sändare och en mottagare. Det var sändarnas tro som kunde genom en kanal 

skicka iväg budskapen, förändra och påverka mottagarna i olika politiska riktningar. 

Tidningarna propagerade för olika partier och gör de fortfarande men mest på ledarsidorna. 

Idag är många tidningar är politiskt obundna, människorna är mer medvetna och vi är mindre 

klassbundna.  
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  Bilaga 1. 
 
Norrländska socialdemokraten 
Norrländska socialdemokraten tillkom efter det socialdemokratiska partiets sprängning 1917, 

detta på grund av att vänstersocialisterna tog över partiorganet. 1918 kom det första numret 

och från början saknade tidningen eget tryckeri och trycktes då i Stockholm. Tidningens 

första vinjett pryddes av ett norrländskt panorama och ovanför detta orden ”rättvisa, frihet och 

bröd” och som efter ett år togs bort. 1944 blev tidningen den största i Norrbottens län och 

senare tidvis även i Norrland. (Rosén, 1981:40-43) 

 
Norrskensflamman 
Norrskensflamman började ges ut den 4 oktober 1906 och var från början ett organ för 

socialdemokraterna. När socialdemokratiska partiet sprängdes 1917 blev Norrskensflamman 

organ för vänstersocialisterna. Vänstersocialisterna återförenades 1921 med 

socialdemokraterna och tidningen övergick till kommunisterna. Norrskensflamman är 

världens näst äldsta kommunisttidning. Norrskensflamman har haft en dramatisk historia med 

många tryckfrihetsåtal och fängelsedomar. År 1931 eldhärjades tidningshuset. Den nya 

byggnaden sprängdes vid ett nattligt attentat av en fascistliga 1940 då fem personer omkom. 

(Rosén, 1981:37-39) 
   
 


