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Abstract 

This qualitative study examines the usage of the term terrorism applied to the assault on the 

communistic daily paper, Norrskensflamman in the 40s. In short, the assault on 

Norrskensflamman, has been covered in various papers and stories. However amongst authors 

there seemingly has been a disagreement on whether the assault should be labeled a case of 

extremism or terrorism. Using a definition of terrorism, verbalized by expert in terrorism and 

counterterrorism, Bruce Hoffman and political scientist, Herfried Münkler, the study has been 

able to display that the assault in fact is not to be confused with nor labeled terrorism. 

Terrorism is however a widely debated therm. There is no unanimous definition, thus is the 

gray aria as apparent as ever. 
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Sammanfattning 

Attentatet mot Norrskensflamman var ett politiskt attentat vilket ägde rum under 1940-talet i 

Luleå. I korthet kan det sägas att Norrskensflamman, den ledande kommunistiska tidningen i 

Norrbotten utsattes för ett sprängattentat riktat mot sina tryckpressar varpå en kraftig brand 

utbröt. Branden spred sig snabbt genom fastigheten vilket ledde till fem människors tragiska 

död. Bland de åtalade stod bland annat Luleås stadsfiskal (polischef), en kapten från militären 

samt en journalist från den konkurrerande tidningen Norrbottens-Kuriren. 

 

Attentat har skrivits om vid flera tillfällen och av olika författare. Det finns en viss tendens 

hos somliga författare att beskriva attentatet som terrorism. Detta föranledde denna 

undersökning. Syftet med undersökningen är att ta reda på om det är rimligt att använda sig 

av terrorbegreppet för att beskriva attentatet. För att klargöra detta har litteratur om terrorism 

av framförallt Bruce Hoffman och Herfried Münkler studerats. Dessa båda forskare är 

nämligen kända för sina studier om terrorism. De båda forskarnas definition av begreppet 

resulterade i ett antal kriterier för vad som utgör terrorism. Dessa kriterier applicerades 

därefter på den framställning av attentatet som framkommit i vald litteratur, vilken refererar 

till rättegångsförhören med de anklagade och sedermera dömda attentatsmännen. Genom att 

jämföra den framtagna definitionen av terrorbegreppet med framställningen av attentatet, 

kunde det konstateras att det inte är helt lämpligt att använda begreppet terrorism på attentatet 

mot Norrskensflamman. Attentatet i sig skulle eventuellt kunna beskrivas som terrorism. 

Problemet är dock att det snarare liknar partisankamp än terrorism om vi tittar mot vilka 

attentatsmännen var. Det går nämligen att argumentera för att de använt sina roller som icke-

civila under planeringen och utförandet av attentatet. Vilket då inte passar in i den aktuella 

definitionen av terrorism. Det är däremot av stor vikt att inte dra kopplingen mellan 

attentatsmännen och deras statliga befattningar för långt. Gråzonen är ett faktum. 
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1 Problemformulering 
Attentatet mot Norrskensflamman, den 3 mars1940, är ett ämne som jag kommit att fascinera 

mig över. Inte minst eftersom ämnet är intimt förbundet med staden jag bor i och de gator jag 

till vardags går på. Illdådet har även av Sveriges Radio kallats Sveriges största politiska 

attentat under 1900-talet
1
 och har för mig blivit ett spännande mysterium. En mordgåta som 

ännu inte är löst – och kanske inte heller kommer att lösas.  

 

I nästan all litteratur som omnämner attentatet mot Norrskensflamman är författarna överens 

om de övergripande faktorerna så som exempelvis vilka som medverkade och hur attentatet 

gick till. Detta är inte så konstigt eftersom nästan alla dömda attentatsmän erkände sin 

delaktighet i rätten. Jag skulle ändå vilja dela in författarna i två läger. De finns de som 

beskriver attentatet som klimaxen av den utbredda antikommunism och krigshets, vilka låg 

som ett täcke över landet under krigsåren. Sedan finns det författare som väljer att gå snäppet 

längre och benämna attentatet som ett terrordåd. Vad som händer när författarna skriver såhär 

är att olika bilder förmedlas till läsarna vilka i sin tur formar egna uppfattningar om 

händelsen. 

 

Vad beträffar terrorbegreppet tycks författare vara rörande överens om att detta inte är det 

lättaste av begrepp att definiera. Koffi Annan, FNs 7:e generalsekreterare (1997-2006), sa 

2001 att den enes terrorist kan mycket väl vara den andres frihetskämpe. Detta skriver bland 

annat Björn Kumm
2
 om, och visar därmed hur perspektiv kan vara olika. Vidare finns det de 

som menar att det skett en förskjutning i vad som anses vara terrorism efter terrorattacken den 

11 september 2001, samt att det också därefter började skrivas betydligt mer om terrorism. 

Således skulle begreppet kunna vara vanligare förekommande i litteratur som författats efter 

2001, än i litteratur som författats innan dess. Det skulle även vara en rimlig förklaring till 

uppdelningen av författarna. Vad jag vill åstadkomma med den här uppsatsen är just en 

undersökning om det är rimligt att använda termen terrorism gällande attentatet mot 

Norrskensflamman.  

                                                        
1 Ohlsson, David, 75 år sedan attentatet mot norrskensflamman, Sveriges Radio, 3/3-15 (hämtat 
den 8 september 2015). 
2 Kumm, Björn, Terrorismens historia, Utök. och rev. version, Historiska media, Lund, 2003, s.24 
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2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fyra delar; Inledning, Bakgrund, Empirisk Undersökning samt 

Avslutning. I den inledande delen kommer undersökningens syfte och metod att redogöras för. 

Avsnittet kommer även innehålla diskussioner kring källkritik, tidigare forskning samt teori, i 

vilken terrorbegreppet definieras. Denna del kommer sedan följas av en redogörelse av 

undersökningens bakgrund. Däri redogörs för klimatet i Sverige under 1940-talet, med inslag 

av vinterkrig och antikommunism. Vidare redogörs det även i denna del för händelserna 

natten den 3 mars 1940, det vill säga själva attentatet. Först därefter kommer själva 

undersökningen, det behandlade materialet. Uppsatsen avslutas sedan med en analys av 

undersökningen, en presentation av resultatet samt en avslutande diskussion där bland annat 

förslag på vidare forskning presenteras. 

3 Syfte och Frågeställning 

I den här uppsatsen ämnas undersöka huruvida attentatet mot Norrskensflamman den 3 mars 

1940 kan benämnas som terrorism. 

 

För att svara på detta syfte har ett antal frågor valts ut. 

 Vilket var målet med attentatet och hur gick attentatsmännen till väga för att uppnå 

detta mål? 

 Kan attentatsmännen sägas ha handlat civilt? 

 Finns det några likheter eller skillnader mellan attentatet mot norrskensflamman och 

terrorism? 

4 Centrala begrepp  
Det är för den här uppsatsen motiverat att definiera vissa centrala begrepp som kommer att 

användas i denna undersökning. Termen terrorism – vilket är ett centralt begrepp i den här 

undersökningen – kommer däremot inte att definieras här utan istället i ett senare avsnitt. 

Valet att göra så grundar sig framförallt i begreppets komplexitet. För att inte förvirra läsaren 

är definitionen av terrorism förlagd till endast teoriavsnittet. Till att börja med ska termen 

Partisan definieras. En partisan, vilket enligt svenska akademins ordbok, är en anhängare av 

ett parti eller meningsriktning, som även kan medverka som medlem i en väpnad 
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motståndsrörelses frihetskrig i ett ockuperat land.
3
 Detta begrepp är ofta intimt 

sammankopplat med gerilla vilket snarare syftar till en icke-reguljär trupp eller förband som 

söker störa motståndaren.
4
 Dessa två begrepp används ofta synonymt till varandra i olika 

former. I den här undersökningen kommer begreppen framförallt att användas som exempel 

på icke-civila grupperingar vilka för någon form av kamp. Vidare ska begreppet rannsakning 

definieras. Detta begrepp används för att beskriva rättegångstillfällena och är hämtat ur 

Attentatet mot norrskensflamman av Ulf Oldberg. Enligt NE.se används ordet rannsakning 

om domstolens undersökning och förhör i ett brottsmål.
5
 Även om Oldberg valt att använda 

sig av rannsakning i sin bok, kommer begreppet förhör att användas i den här uppsatsen 

istället.  

5 Metod  
Det är uteslutande texter som kommer studeras i den här undersökningen. Detta innebär 

således att kvalitativa textanalyser valts till metod. Anledningen till att den här metoden blir 

aktuell är för att det kanske inte alltid är så att materialet explicit uttrycker vad som letas efter, 

men att det istället kan finnas implicita indicier som stödjer de antaganden som gjorts. Florén 

skriver i sin bok Historiska undersökningar att det är viktigt för dem som väljer att göra en 

textanalys, att noga redogör för hur de behandlar källtexter och kodar de yttranden som de 

finner.
6
 I den här uppsatsen kommer det att vara av stor betydelse att tolkningar av 

exempelvis attentatsmännens yttranden görs med rättvisa då hela resultatets kommer att 

bygga på dessa uttalanden.  

 

Uppsatsens empiriska undersökning är uppdelad i två delar. I den första delen är materialet 

taget ur Hilding Hagbergs personarkiv, vilket är hämtat från Norrbottens Minne. Denna del 

kommer sedan att kompletteras med Ulf Oldbergs texter. Den här första delen syftar till att 

svara till uppsatsens första två frågor, dvs. vilket var målet med attentatet och hur gick 

attentatsmännen till väga för att uppnå detta mål? Samt kan attentatsmännen sägas ha handlat 

i en civil roll? Dessa frågor är av deskriptiv karaktär. Detta innebär således att arbetet med 

                                                        
3 Svenska Akademins Ordbok, partisan. http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ (hämtad den 20 

oktober 2015) 
4 Nationalencyklopedin, gerilla. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/gerilla (20 

oktober 2015) 
5 Nationalencyklopedin, rannsakning. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/rannsakning (hämtad 2015-10-26) 
6 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, 2., [uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2006, s.55 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/


 

 
4 

dessa frågor kommer till största del präglas av beskrivning, men också av texttolkningar där 

svaren inte är lika lättillgängliga.  

 

Den andra delen av den empiriska undersökningen behandlar uppsatsens tredje fråga, vilket är 

en jämförelse av materialet från första delen med begreppet terrorism. Här redogörs således 

för skillnader och likheter mellan terrorbegreppets definition och vad som beskrivs om och av 

attentatsmännen. Detta innebär dock inte att stoffet kommer analyseras, utan syftar snarare till 

att ta fram material till den påföljande analysen. Den här delen beskrivs nog bäst som 

deskriptiv och komparativ. För att göra den här jämförelsen förutsätts att materialet från den 

första delen är förenklad på ett sådant vis att det dels svarar på de respektive frågorna, dels att 

möjliggöra komparationen. Vidare kommer teorins ramar att placeras ut över materialet. Det 

som filtreras bort kommer inte att kunna benämnas som terrorism, medan det som blir kvar å 

andra sidan kommer att kunna det. Genom att arbeta på det här viset är det tänkt att 

undersökningens resultat kommer nås.  

 

Vad beträffar det stoff vilket teorin bygger på, är det inte helt fördelaktigt att använda en 

deskriptiv metod. Detta i motsats till den empiriska delen. Där det är av stor vikt att redogöra 

för helheten av det som skrivs om det aktuella fallet, exempelvis i rättegångsförhören. När det 

däremot ska redogöras för terrorbegreppet blir det inte fördelaktigt då det skulle omfatta 

alldeles för mycket material. Här blir det å andra sidan aktuellt att använda en fallstudie, och 

att endast studera ett antal författares uppfattning av begreppet. Denna uppfattning kan sedan 

antas avspegla verkligheten. 

6 Källkritik 

Rolf Ejvegård menar att det vid vetenskapligt arbete inte går att vara nog försiktig med det 

material som studeras. Saklighet och objektivitet är två viktiga punkter som Ejvegård tar upp. 

Med detta menas att det som står i materialet är rätt och riktigt, det vill säga inte diktat och 

påhittat. Dels syftar det till att materialet inte är partiskt, det vill säga att det är en viss tes som 

drivs. Ejvegård nämner här avhandlingar och uppslagsverk som pålitliga källor, men manar 

ändå till försiktighet även vid användandet av denna typ av källor.
7
  Detta yttrande förmedlar 

en bra bild över hur viktig källkritik är. Vidare presenterar Ejvegård ett par krav för det 

                                                        
7 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 71 
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källkritiska förhållningssättet; Äkthetskravet, Oberoendekravet och Färskhetskravet.
8
 I korthet 

kan dessa tre krav ses som förhållningssätt gentemot källor vilket hjälper forskaren att värdera 

materialet beroende på om källan är äkta eller inte, varifrån uppgiften/ faktan härstammar, 

samt när den är skriven.
9
  

 

Då uppsatsen endast motsvarar 15 högskolepoäng, kommer inte de aktuella dokumenten från 

rättegångsförhören med attentatsmännen användas. Istället kommer anteckningar från första 

förhöret, skrivna av Hilding Hagberg (som även närvarade vid rättegången) att användas 

tillsammans med en bok som skrevs kort därefter av målsägande Filip Forsberg. För att 

komplettera dessa källor kommer även Ulf Oldbergs bok Attentatet Mot Norrskensflamman 

att användas. Detta eftersom han redogör för samtliga förhör med attentatsmännen. Eftersom 

inga av källorna är officiella dokument från rättegången behöver det tas i beaktning vems 

historia det är som tolkas. De källorna som ligger närmast i både tid och rum är alltså klart 

tendensiösa med tanke på att båda dess författare representerade norrskensflamman, det vill 

säga offren, i rättegången. I och med detta ligger det inte långt till hands att tro de medvetet 

eller icke-medvetet målat ut attentatsmännen och dess ändamål som något värre, större, 

hemskare än vad det egentligen var. För att undvika detta kan olika nyckelord 

uppmärksammas. Dessa kan vara laddade antingen positivt eller negativt och riktade mot de 

olika parterna. 

 

Oldbergs bok skrevs 1972, det vill säga trettiotvå år efter det att attentatet ägde rum, vilket gör 

även den känslig ur en källkritisk synpunkt. Efter så många år är det rimligt att allt som 

behandlats i rätten inte kom att nedtecknas. Vad som således bör göras här är en jämförelse av 

Hagbergs anteckningar, vilka skrevs betydligt närmare i tid och rum, och Oldbergs text om 

första förhöret, för att på så vis kunna utläsa huruvida deras versioner stämmer överens eller 

inte. Genom att jämföra källorna mot varandra samt ha i åtanke vilken kontext de författades 

i, är det möjligt att fastställa källornas äkthet och eventuella tendenser.  

 

Det skulle kunna bli problematiskt om källorna är i direkt beroende av varandra, det vill säga 

ifall en av källorna skulle hämta all sitt faktamässiga innehåll ur en annan av källorna. Detta 

skulle dels göra att grundproblemet med tendenserna kvarstår och dels att något som redan är 

en tolkning av ett samtal tolkas i ytterligare ett led. Detta skulle i sin tur medföra att källan 

                                                        
8 Ejvegård,2009, s.71-75 
9 Ibid, s.71-72 
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hamna ännu längre bort rent rumsligt. Källorna skulle vid ett fall av beroende också vara 

mycket svåra att jämför med varandra. Då Oldbergs bok innehåller även de andra förhören, 

ligger det inte närmast till hands att tro att det föreligger något beroende mellan denna och 

Hagbergs anteckning. Däremot är det rimligt att tro att de båda härstammar ur de officiella 

rättegångsdokumenten, med viss variation (eftersom Hagberg även närvarade vid förhören). 

 

Då den litteratur som använts till att definiera terrorism är skriven på engelska, eller 

åtminstone översatt från engelska finns det alltid en överhängande risk att nyanser i texten 

försvinner vid översättningen eller transkriptionen. I Sant eller Falskt? Metoder i källkritik, 

skriven av Torsten Thurén, diskuteras uppmärksammandet av detaljer. Författaren skriver 

bland annat att ”vi ser det vi väntar oss att se och det vi vill se. Den som ägnar sig åt källkritik 

måste därför först rikta sin kritik mot sig själv, mot sina egna förutfattade meningar och 

fördomar”.
10

 När vi blint söker svaren på våra frågor finns det viss risk att vi tolkar yttranden 

till vår direkta fördel. Lite som i tunnelseende kan vi missa eller medvetet lämna ute fakta 

vilket motstrider våra resultat. Detta är något som jag kommer att ha i åtanke vid 

behandlingen av samtliga källor.  

7 Tidigare Forskning 

Det är en hel del skrivet kring attentatet mot Norrskensflamman och inte minst 

terrorbegreppet. Det här avsnittet syftar till att beskriva forskningsläget inom det aktuella 

ämnet. I det här avsnittet ska det också tydliggöras vilka kunskapsluckor den här uppsatsen 

förväntas fylla.  

7.1 Antikommunism och attentatet 

Attentatet mot Norrskensflamman är som mest framträdande i texter vilka behandlar 

antikommunism och/eller kommunism under mitten av nittonhundratalet. Följande skriver 

Yvonne Hirdman om Attentatet i sin bok Sveriges kommunistiska parti 1939-1945; ”som kulmen 

på de antikommunistiska känslor kom mordbranden den 3 mars 1940, då en grupp 

finlandsaktivister med stadsfiskal Hallberg i Luleå i spetsen, sprängde Norrskensflammans 

lokaler varvid fem personer innebrändes”.
11

 Werner Schmidt, som också primärt diskuterar 

                                                        
10 Thurén, Torsten, Sant eller falskt?: metoder i källkritik, Krisberedskapsmyndigheten, 
Stockholm, 2003https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/20180.pdf, s.16 
11 Hirdman, Yvonne, Sverges kommunistiska parti 1939-1945, Allmänna förl., Diss. Stockholm : 
Univ.,Stockholm, 1974 



 

 
7 

kommunism/ antikommunism i sin bok, beskriver själva brandattentatet på liknande vis som 

Hirdman. Däremot tycks inte författarna vara eniga om hur kedjan av event som slutligen 

ledde upp till attentatet är sammankopplad. Hirdman gör ingen tydlig skillnad på åtgärder i 

olika delar av landet, vilket i sin tur visar på en stegrande antikommunism. Schmidt däremot 

skriver att man tyckte sig ha ganska god kontroll över kommunisterna i Norrbotten sedan 

arbetslägret i Storsien upprättats 1939. Därmed, menar han, var inte huvudaktionerna primärt 

riktade mot de Norrbottniska kommunisterna.
12

 

 

Schmidt skiljer sig även från Hirdman i ett annat betydande avseende; när han skriver om 

attentatet använder Schmidt ett ordval som inte minst är intressant för den här uppsatsen, men 

som också skulle kunna svara för hans syn på attentatet.  

Ett exempel på detta är hur författaren väljer att beskriva den grupp av människor som gjort 

sig skyldiga till attentatet. Istället för att skriva som Hirdman, gruppen av finlandsaktivister, 

eller exempelvis attentatsmännen, väljer Schmidt att använda ordet terrorister(na).
13

 

Visserligen är orden synonymer till varandra däremot kan det argumenteras för att orden har 

två vitt skilda konnotationer. D.v.s. att de föreställningar som är förknippade med orden 

skiljer sig från varandra, vilket i sin tur förmedlar olika bilder och historier till läsaren.  

Nedan kommer en kort redogörelse för forskning och andra skrivelser om terrorism. 

7.2 Terrorbegreppet 

Bruce Hoffman lägger fram en relativt lättförstådd definition av terrorism i sin bok ”Inside 

Terrorism (2:nd edition)”. Terrorism är våld – eller åtminstone hot om våld. Det är en 

planerad, kalkylerad och systematisk akt där motiven alltid är politiska.
14

 Hoffman 

problematiserar dock vidare och medger att begreppet, trotts denna raka framställning, 

fortfarande är väldigt svårdefinierat. Detta kan bero på den frekventa förändringen av 

begreppets betydelse under de närmaste tvåhundra åren. I motsatts till Hoffmans definition av 

terrorism lyfter Elisabeth Cras och Rebecca Hoff fram FNs definition, eller åtminstone försök 

på en gemensam definition. Denna väldigt övergripande och säger ungefär att terrorism är en 

                                                        
12 Schmidt, Werner, Antikommunism och kommunism under det korta 1900-talet, Nordic 

Academic Press, Lund, 2002, s.160 
13 Schmidt, 2002, s.166 
14 Hoffman, 2006, s.2, 3 
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”handling som syftar till att döda eller allvarligt skada civila- eller ickestridande personer, 

med avsikt att skada eller utöva tvång på en regering eller en internationell organisation”.
15

  

 

Münkler menar också på att epitetet terrorism fungerar som ett exkluderande begrepp i den 

internationella politiken. Vidare skriver Münkler att då man kallar vissa våldshandlingar 

terroristiska söker man i regel frånkänna dem varje politisk legitimitet, i alla fall så länge de 

använder denna typ av våld.
16

 

 

Jakob Gustavsson är en av många som skrivit om begreppet terrorism och hur det används. I 

sin C-uppsats ”Terrorism, En komparativ studie av hur terrorism begreppet används i 

svenska läromedel” visar han på hur terrorbegreppet, dess presentation och användning, 

förändrats i svenska läroböcker efter terrorattacken den elfte september 2001. Gustavsson 

menar att tendensen till att koppla samman terrorbegreppet med muslimska 

terrororganisationer såsom Al-Qaida ökat exponentiellt sedan 2001
17

. Vidare menar han att 

terrorism innan dess snarare presenterats som någon form av nationella befrielserörelser 

och/eller politiska och religiösa ytterlighetspartier som vid olika tillfällen utfört våldsdåd.
18

 

Den här förskjutningen är inte så förvånande dock. Terrorattacken den elfte september 2001 

var något helt nytt som i många avseenden skakade om hela västvärlden samt ökade rädslan 

för terrorism världen över. Därmed, menar Gustavsson, är det inte så konstigt att de nutida 

läroboksförfattarna gör den här kopplingen.
19

 

 

Här erbjuds en möjlig förklaring till varför de olika författarna väljer att uttrycka sig som de 

gör. Det vill säga att de som väljer att använda terrorbegreppet kopplat till attentatet mot 

norrskensflamman påverkats av terrorattacken den 11 september. Däremot kvarstår frågan om 

det är av fördel att applicera terrorbegreppet över det specifika fallet Norrskensflamman. 

Denna fråga gör sig än mer uppenbar efter att ha erfarit Gustavssons resultat, att tidigare 

nämnda skrivelser blivit vanligare efter 2001. Förhoppningen är att den här uppsatsen ska 

bringa mer klarhet i det.  

                                                        
15 Cras, Elisabeth & Hoff, Rebecca, Norges eget 11 september: en kvantitativ innehållsanalys av 
tidningsrapporteringen om terrordådet i Norge den 22 juli 2011, Karlstads universitet, 2011, s.11 
16 Münkler, 2004, s.155 
17 Gustavsson, 2011, s.35 
18 ibid, s.35 
19 ibid, s.10, 35 
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8 Teoretiskt ramverk 

När det kommer till att förklara tings beskaffenhet kan det i vissa fall vara enklare att angripa 

tinget genom att ringa in vad det inte är. Terrorism är ett sådant begrepp. De många forskare 

verkar vara eniga om hur svårt, näst intill omöjligt, det är att fastställa en allmän definition på 

begreppet. Av den anledningen kommer framförallt två olika forskares texter studeras. Vad de 

ansett att terrorism är och inte är kommer att användas till att definiera terrorism. Ett exempel 

på detta, vilket kommer förtydligas här nedan, är hur terrorism skiljer sig från gerillakrig och 

partisankamp.  

8.1 Münkler om terrorism 

Den tyske professorn i statsvetenskap, Herfried Münkler, presenterar i sin bok, De nya krigen, 

bland annat skillnader mellan terrorister och gerillakrigare/ partisaner. Dessa olika grupper 

som oftast befinner sig i styrkemässiga underlägen gentemot motståndaren delar ofta samma 

mål och i viss mån också samma metod. Däremot använder sig dessa grupper av vitt skilda 

strategier för att uppnå uppställda mål, och därmed påtvinga motståndaren sin vilja.  

 

Här menar Münkler att grupper som för en partisankamp eller ett gerillakrig riktar sin 

våldsanvändning mot motståndarens fysiska krafter i ett försök att trötta ut dessa så att också 

deras politiska vilja försvagas.
20

 Detta görs alltså genom flertalet angrepp mot mindre styrkor 

och taktiska positioner så som att sabotera järnvägar eller spränga bort broar.
21

 Skillnaden mot 

terrorism, ligger då i terroristens ambition att angripa motståndarens moraliska styrka, dess 

motståndskraft och självhävdelsevilja.
22

 Således handlar terrorism sällan om att mäta sin 

styrka med motståndaren på slagfältet. Terroristen opererar snarare i det fördolda,
23

 vilket på 

sätt och vis kan sägas skilja dem från militär aktivitet. 

 

Medan partisanangreppens framgång mäts i den fysiska skadan som åsamkats motståndarna, 

mäts terroristangreppens framgång snarare i angreppets psykiska följder. Med detta menas 

den skräck som infinner sig hos motståndaren.
24

 I detta avseende är det rimligt att likna 

terrorism vid en kommunikationsstrategi i vilken det gäller att förmedla sitt budskap på mest 

uppseendeväckande vis, för att på så sätt uppnå en så god effekt som möjligt. Det budskap 

                                                        
20 Münkler, Herfried, De nya krigen, Daidalos, Göteborg, 2004, s.157 
21 Münkler, 2004, s. 157 
22 Ibid, 2004, s. 157 
23Ibid, 2004, s.156 
24 ibid, s. 155, 157 
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terroristerna söker förmedla riktas åt två håll, dels mot den angripne gruppen och dels mot den 

egna etniska gruppen, politiska rörelsen osv. Till den första mottagaren, det vill säga den som 

blir utsatt för terrordådet, förmedlas dels dess sårbarhet. Utöver det förmedlas också en 

antydan om att om de inte ger upp sina intressen inom det aktuella området, kommer det få 

förödande konsekvenser. Detta antyder även att vad som var en engångskostnad kan bli fler.
25

 

Till den andra mottagaren (vilken är densamma som Münklers tredje intressent
26

) signaleras 

det att kampen är möjlig trots motståndarens överlägsenhet.
27

  

 

Münkler menar att terrorister drivs av en politisk vilja, som de med våld påtvingar 

motståndaren. Ytterligare en dimension enligt Münkler är att i de fall där det saknas sådan 

vilja, går det endast tala om terror och inte terrorism.
28

 Detta blir givetvis mycket intressant då 

det skiljer på grupper som använder sig av samma ovannämnde strategier.  

8.2 Hoffman om terrorism 

Bruce Hoffman, en framträdande terrorismforskare Diskuterar, i sin bok ”Inside Terrorism 

(2nd edition)” skillnaden mellan terrorism och annan form av frihetskamp, men även 

skillnaden mellan terrorism och annan typ av kriminalitet.  

 

Hoffman menar att en skillnad emellan terrorister och frihetskämpar, ofta ligger i de olika 

gruppernas numerär. En gerillarörelse kan då kort beskrivas som en större grupp människor 

vilka verkar som militär enhet som bedriver beväpnad kamp mot motståndarstyrkor, och även 

är kapabla att hålla och erövra territorium. Terrorister å andra sidan beskrivs snarare som en 

mindre grupp vilka inte opererar som en militär enhet och som inte heller gör anspråk på att 

varken hålla eller erövra territorier. Terroristgrupper utövar inte heller några 

myndighetsbeslut, varken på lokal eller nationell nivå.
29

 Viktigt i Hoffmans analys är att 

beskriva att kategorierna inte är fasta, att tillexempel många av de som är listade på USAs 

                                                        
25 ibid, s. 158 
26 Münkler menar att det finns tre parter till en terrorhandling. Den första är förövarna, det vill 
säga terroristerna. Den andra är offret, både det direkta och det indirekta. Sedan finns det den 
potentiella tredje intressenten vilken är den egna tillhörigheten som önskas mobiliseras. 
27 ibid, s. 159 
28 ibid, s. 156 
29 Hoffman, Bruce, Inside terrorism, Rev. and expanded ed., Columbia University Press, New 
York, 2006, s.35 
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lista över utländska terrororganisationer mycket väl också skulle kunna ses som 

gerillakrigare.
30

   

 

Hoffman visar vidare på skillnader mellan terrorism och annan grov kriminalitet. Här är det 

syftet bakom dådet som blir relevant. Hoffman menar på att det är den politiska viljan bakom 

våldsdådet som ringar in terrorismen, medan kriminaliteten i regel är själviskt.
31

 Kriminella 

använder sig nämligen också av samma skrämseltaktiker som terrorister; att hota någon med 

ett vapen är ett exempel på detta. På det viset kan den kriminelle tvinga den hotade eller 

någon indirekt hotad att exempelvis lämna över sina värdesaker vid ett rån. Vidare skriver 

Hoffman att de kriminellas budskap aldrig sträcker sig längre än till det direkt offret, det vill 

säga den som blir hotad, utpressad osv. En bankrånares ändamål är bankpersonalens 

samarbete och inget annat.
32

 Terroristen söker å andra sidan påverka fler människor för att på 

så vis kunna påtvinga förändring av samhällsstrukturen i stort. Detta inkluderar etniska 

grupper, religiösa grupper, ett politiskt partier, eller en hel regering.
33

 Skulle en sådan vilja 

saknas, går det inte heller att tala om terrorism.
34

  

 

Genom att skilja terrorism från våldsaktivitet utförd av andra liknande grupper, lägger 

Hoffman fram fem punkter vilka definierar terrorism.  

Enligt Hoffman är terrorism:
35

 

 Ofrånkomligt politiskt när det kommer till mål och motiv; 

 Våld, eller lika centralt, hot om våld; 

 Skapat för att nå en psykologisk efterverkning bortom det direkta offret/en; 

 Orkestrerad av antingen en organisation med identifierbara maktstrukturer eller små 

grupper av individer som är direkt influerade, inspirerade och motiverade av redan 

existerande terrorgrupper och/eller dess mål, och; 

 Utfört av subnationella grupper eller ickestatliga enheter.  

 

                                                        
30 Hoffman, 2006, s.36 
31 Ibid, s.36 
32 Ibid, s.36 
33 Ibid, s.40, 41 
34 Ibid, s.37, 38 
35 Ibid, s.40 
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8.3 Skillnad mellan terrorism och terrorist 
Vanligtvis definieras terrorister som personer vilka utför terrorism.

36
 För den här 

undersökningen krävs det däremot en desto mer uttömmande beskrivning. Münkler och 

Hoffman gör det tydligt i deras definition att det finns vissa kriterier för vad som är att vara 

terrorist. Exempelvis skriver Hoffman att ett terrordåd är utfört av subnationella eller 

ickestatliga grupper. Detta tolkas som att exempelvis poliser (vilka således är en del av en 

statlig grupp), inte kan ses som terrorister även om de söker påverka olika grupper med hot 

om våld och andra skräckinriktade metoder.  

 

Terrorism, å andra sidan, bör enligt Hoffman och Münkler, ses som en handling vilken måste 

vara utförd på ett visst sätt, med en viss typ av syfte och av en viss typ av grupp (se bland 

annat Hoffmans punkter). Terroristen är således en integrerad del av terrorismen, vilken i sin 

tur endast kan vara ifall samtliga kriterier är uppfyllda. Det vill säga, terrorister existerar inte 

där ingen handling av terrorism begåtts.   

8.4 Vidare definition av terrorism 

 På myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida, säkerhetspolitik.se, finns 

följande definition av terrorism. Visserligen skiljer sig denna definition från Hoffman och 

Münklers, men uttrycker ändå vissa huvuddrag som är de samma. Dessa kommer förtydligas 

här nedan.  Ungefär såhär uttrycker myndigheten sig: 

Inom EU har medlemsländerna kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott, 

vilken också har införts i svensk lag (Lagen om straff för terroristbrott). Enligt denna 

definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig 

organisation om de syftar till att: 

1 Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp; 

2 Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att 

vidta en åtgärd; 

3 Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller 

sociala strukturer.
37

  

 

                                                        
36 Nationalencyklopedin, terrorist. http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/terrorist 
(hämtad 2015-11-04) 
37 Vad är terrorism, säkerhetspolitik.se, 29/8-2010, http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-
risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ (hämtad den 22 september 2015) 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
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Som bekant passar även denna definition in i den Münkler lagt fram då han uttryckligen 

skriver att terrorism generellt kan beskrivas som en form av våldsanvändning där man 

huvudsakligen vill vinna framgång genom våldets indirekta effekter.
38

 Med detta menar han 

att terrorstrategier inte inriktar sig på det direkta fysiska utan snarare på de psykiska 

verkningarna, och att fokusen snarare läggs vid den skräck de sprider än förstörelsens 

omfattning och antal döda.
39

 Vidare uttrycker även Münkler såväl som Hoffman att 

terrorismen alltid är politisk till sin karaktär. Även detta uttrycks i den här definitionen. 

 

Vidare står det att läsa att fram till mitten av 1990-talet var terrorism något som främst 

kopplades till nationella och regionala konflikter. Dagens terrorism är i stor utsträckning 

internationella, våldsfrämjande nätverk där det islamistiska al-Qaida är det främsta 

exemplet.
40

 Hursomhelst, Münkler anser att det skett en förändring över tid. De traditionella 

terroristerna, som han kallar dem, från 1800-talets Ryssland och sjuttio- och åttiotalets 

våldsgrupperingar, har betraktat den tredje parten som något vilket måste vinnas över och 

mobiliseras för dess politiska framgång.
41

 Å andra sidan har den tredje parten övergått till 

något som inte bara ska aktiveras utan även frambringas som politisk storhet inom den ”nya” 

terrorismen.
42

 Vidare menar han att regeln för terrorism idag lyder ju större skador och ju fler 

offer, desto större uppmärksamhet och desto mer bestående framgång för terrordådet.
43

  

 

En annan gemensam nämnare är att terrorismen kommer underifrån. Det vill säga, den typ av 

terrorism som beskrivits är den av mindre grupper som exempelvis slår mot en stat. Attacken 

den 11 september är ett ganska bra exempel på detta. Det innebär att en stat inte kan utföra ett 

terrordåd mot en annan. Hoffman och Münkler tycks vara överens om att terrorism och 

militär och annan icke-civil aktivitet inte går ihop. James D. Kiras ger ett annat argument för 

att beskriva hur statliga organ och terroraktivitet inte går ihop. Med statliga organ menas 

exempelvis militär och polis. 

Kiras skriver att: realists suggest that the political violence used by terrorist groups is 

illigitimate on the basis that the state have a monopoly on the legitimate use of physical 

                                                        
38 Münkler, 2004, s.156 
39 Ibid, s.156 
40 Vad är terrorism, säkerhetspolitik.se, 29/8-2010, http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-
risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/ (hämtad den 22 september 2015) 
41 Münkler, 2004, s.160 
42 Ibid, 2004, s.161 
43 Ibid, 2004, s.165 

http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
http://www.sakerhetspolitik.se/Hot-och-risker/Terrorism/Vad-ar-terrorism/
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force.
44

 Det vill säga att terrorismen skiljer sig från staten i det avseende att staten innehar 

våldsmonopol. Vidare kan detta tolkas som att en stats terroraktioner är det samma som 

krigsföring. Dock medger Kiras att det i vissa fall tvistas om legitimiteten i vissa staters 

agerande under vissa konflikter.
45

 Exempel på detta är kriget i Irak 2003 USAs inträde i 

landet har ifrågasatts.
46

 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det även i denna definition fanns det vissa 

kriterier som skulle uppfyllas. Detta formuleringen till trotts. Även fast MSB formulerat 

ramarna för själva kriterierna på ett annat vis återfanns ändå många av de punkter vilka 

Münkler och Hoffman ofta samstämmigt uttryckt. Detta visar på legitimitet i den valda teorin.   

                                                        
44 Kiras, James D, ”Terrorism and Globalization”, i Baylis, John & Smith, Steve (red.), The 
globalization of world politics: an introduction to international relations, 3. ed., Oxford 
University Press, Oxford, 2005, s. 481 
45 Baylis, John & Smith, Steve: Kiras, James D, 2005, s.481  
46 Ibid, s.481 
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9 Bakgrund 
I den här delen kommer en kortare redogörelse av vad som hände natten till den fjärde mars 

1940 att presenteras. Händelseförloppet denna natt har central betydelse för analysen, varför 

det är viktigt att redogöra för det i det här avsnittet. Vidare är ambitionen med denna 

bakgrund att också sätta in själva attentatet i en större historisk kontext. Med anledning av 

detta följer först en kortare skildring av vad som var grunden till konflikten mellan 

kommunister och antikommunister. Därefter redogörs för händelseförloppet natten till den 

fjärde mars. 

9.1 Antikommunism och vinterkriget 

Under den här tiden runt, vinterkriget, skulle man kunna säga att svenskarna, i synnerhet 

norrbottningarna, var uppdelade i två läger; de som öppet och högljudd proklamerar sitt stöd 

för Finland. Det fanns exempelvis tidningar som uppmanade till att gå med i frivilligkåren 

och kämpa för Finlands sak. Sedan fanns också de som snarare delade ideologisk uppfattning 

med sovjetunionen, det vill säga kommunisterna.  

 

När de sovjetiska bomberna regnade över Helsingfors kom också ett nytt betraktelsesätt 

gentemot kommunisterna in i bilden. De svenska kommunisterna sågs nu som potentiella 

landsförrädare i och med hur de i tal och press öppet och undantagslöst stödde Sovjets sak i 

angreppet på Finland.
47

 Vidare skriver även Oldberg att det inte alls var ovanligt att tidningar, 

så som Norrbottens-Kuriren, uttryckte sig i termer och begrepp som ”landsförrädare” och 

liknande.
48

 

 

Den hållning kommunisterna hade gentemot sovjetunionen förstås bäst genom den för 

kommunisterna axiomatiska satsen att sovjets utrikespolitik alltid är detsamma som 

fredspolitik.
49

 Sovjetunionen hade efter Polens delning 1939 vänt sina intressen gentemot 

östersjöområdet och inlett förhandlingar med de baltiska staterna samt Finland. De svenska 

kommunisterna menade att det var fullt naturligt att Sovjetunionen ville säkra sina gränser i 

en orolig tid och att dess handlingar således var att bedömas som aktiv neutralitetspolitik.
50

 

Att dessa intressen på något vis skulle strida mot de Baltiska staternas eller Finlands intressen 

                                                        
47 Hirdman, 1974, s.110 
48 Oldberg, Ulf, Attentatet mot Norrskensflamman, Bonnier, Stockholm, 1972, s.75 
49 Hirdman, 1974, s.46 
50Ibid, s.47 
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var ingenting de svenska kommunisterna kunde se, dessa stater skulle bli kompenserade.
51

 

Hirdman menar att ansvaret för att förhandlingarna övergick i krigshandlingar helt och hållet 

lades på den finska regeringen.
52

 Sett från Sovjetunionen sida var det kriget som sedermera 

fördes i Finland ett nationellt försvarskrig där Finland var den hotande aggressiva makten.
53

 

9.1.1 Åtgärder till fördel för antikommunismen 

I december 1939 upprättades ett arbetsläger där det var tänkt att kommunistiska värnpliktiga 

skulle internerats. Detta läger var förlagt i vad Schmidt kallar för ödemarksbyn Storsien, öster 

om Morjärv och i nära anslutning till polcirkeln.
54

 Till detta läger skickades emellertid inte 

enbart kommunistiska värnpliktiga, utan också de kommunister som ansågs värdefulla för 

partiarbetet i Norrbotten. Dessa inkluderade partifunktionärer, kommunalmän, fackliga ledare, 

tidningsredaktörer och så vidare. I Storsien satt bland annat Valdemar Granberg internerad, 

vars fru och barn skulle omkomma i attentatet.
55

 Syftet med detta läger, och således orsaken 

till att dessa människor berövades sin frihet, var just att lamslå kommunisternas verksamhet.
56

 

 

Hirdman och Schmidt beskriver båda en landsomfattande razzia som var riktad mot 969 

personer ur kommunistpartiet samt 45 partilokaler runt om i Sverige.
57

 Denna razzia ägde rum 

natten till den 10 februari 1940, och de flesta distriktsledarnas hem genomsöktes. Somliga 

häktades, medan andra endast kvarhölls i ett par dagar. Vidare skriver Hirdman att vad som 

angavs som skäl för denna extraordinära handling var den landsförrädiska fara vilken mång 

ansåg att partiet utgjorde. Hirdman menar att med stöd av funnet material var tanken att kunna 

belägga sådana misstankar, vilket i förlängningen kunde leda till att partiet förbjöds.
58

 

Schmidt skriver emellertid att huvudslaget av åtgärderna så som razzian inte riktades mot 

Norrbotten – där man ju redan genom bland annat tidigare nämnda arbetsläger i Storsien, 

tyckte sig ha god kontroll över och delvis lamslagit kommunistpartiet.
59

 

 

Hirdman menar att en antikommunistisk stämning blossade upp som resultat av 

kommunisternas inställning gentemot Sovjetunionen, vilken tog sig våldsamma uttryck. På 

                                                        
51 Hirdman, 1974, s.47 
52 Ibid, s.47 
53 Ibid, s.47 
54 Schmidt, 2002, s.150 
55 Wikipedia – Attentatet mot norrskensflamman 
56 Schmidt, 2002, s.150 
57 Ibid, s.160 
58 Hirdman, 1974 s.111 
59 Schmidt, 2002, s.160 
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arbetsplatser förekom uppenbara trakasserier mot kommunistiska medarbetare. Enligt 

Hirdman ska kommunisterna till och med ha haft sin partilokal bevakad. Kulmen på de 

antikommunistiska känslorna kom emellertid med brandattentatet mot den kommunistiska 

tidningen Norrskensflamman i Luleå den 3 mars 1940.
60

 

9.2 Brandattentatet mot Norrskensflamman: natten den 3 mars 1940 

Strax efter klockan tre på natten den 3:e mars 1940, ljöd en kraftig smäll på Kungsgatan i 

Luleå. Smällen hade kommit inifrån fastigheten Norrskenet, vilken snabbt fattade eld. Fem 

personer hade kort innan dess tagit sig in i fastigheten med hjälp av en nyckel som 

beslagtagits under en tidigare polisrazzia, och apterat en trotylladdning på tidningens 

tryckpressar. Inrymd i fastigheten Norrskenet låg inte bara kommunisttidningen 

Norrskensflammans tryckerilokal, utan även dess redaktion samt bostäderna till ett antal av 

tidningens medarbetare. Däribland hör ekonomichefen Artur Hellbergs och redaktören Filip 

Forsbergs lägenheter. 

 

Vid tidpunkten för attentatet var det tio personer som befann sig inne i fastigheten. Dessvärre 

kunde endast hälften av personerna räddas. De som bodde i fastighetens andra våning hade 

snabbt brunnit inne utan någon möjlighet att ta sig ut. När brandkåren väl hunnit till platsen 

var huset så pass övertänt att det inte längre gick att resa stegar mot husets fasad utan att de 

genast fattade eld. Redaktionsmedlemmarna, vilka bodde på den tredje våningen fick därför 

vira ned sig med hjälp av lakan de knutit till varandra. Visserligen brann även dessa upp, 

vilket medförde att Filip Forsberg, som var sist ut, att handlöst föll till marken. Fastigheten 

gick aldrig att rädda och släckningsarbetet övergick till att förhindra att grannhusen fattade 

eld.  

 

Dagen därpå kunde det konstateras att bland de omkomna återfanns Artur Hellberg, hans fru 

Alice Hellberg samt deras dotter Maj, tillsammans med Svea Granberg och hennes son 

Torgny. Inga dödsannonser togs emot av tidningarna och inte heller uppläts någon lokal till de 

sörjande att samlas i. Domarna mot attentatsmännen löd som följer, anstiftan till brand, grov 

skadegörelse på annans egendom samt anskaffning av sprängämnen med uppsåt att begå grov 

skadegörelse. Schmidt menar att dessa domar var tidsenliga.
61

 

 

                                                        
60 Hirdman 1974, s.110-111 
61 Schmidt, 2002, s. 166 
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10 Attentatet ur rättegångsförhörens belysning 
 
I det här avsnittet kommer själva undersökningen att redovisas. Vad som framkom om och av 

attentatsmännen under rättegångsförhören. Fortsättningsvis kommer ordet 

attentatsmän/männen användas till att beskriva de som planerade och sedermera utförde 

attentatet i syfte att inte lägga in någon värdering. Jämfört med Schmidts beskrivning, är 

denna positionering relevant. 

10.1 Vilka var attentatsmännen? 

För att förstå vissa av de yttranden och uttalanden som framkommer i rättegångsförhören, kan 

det vara av vikt att snabbt gå igenom vilka attentatsmännen var samt kort om deras bakgrund. 

Denna information kommer dessutom att vara av vikt vid analysen senare.  

 

Bland gruppen av attentatsmännen återfanns inte minst Luleås stadsfiskal,
62

 Hallberg, utan 

även en handfull militärer från Bodens regemente, däribland fyra officerare; kapten Svanbom 

och tre fänrikar; Borgström, Nordström och Krendel. Vidare medverkare var Hedenström, 

vilken var journalist vid Norrbottens-Kuriren samt värnpliktige Palmqvist.
63

 Om än det 

framgår av Oldberg att Hallberg varit allmän åklagare i staden sedan 30år tillbaka
64

 är det 

främst som polischef han skall ses. 

 

Enligt Hagberg ska Hallberg, Svanbom och Hedenström ha utgjort någon typ av 

exekutivutskott som dels organiserat värvningen till frivilligkåren, kampen mot 

kommunisterna, upprättandet av arbetslägret i Storsien, och även orkestrera attentatet.
65

 

Liknande uttrycks även av Oldberg, vilken skriver att Svanbom och Hallberg tidigare arbetat 

tillsammans vad det beträffar motverkandet av landsfientlig verksamhet.
66

 Vidare var det 

Hedenström, Nordström, Borgström, Krendel och Palmqvist som skulle utföra själva 

attentatet.  

 

                                                        
62 Ett förtydligande kan här vara på sin plats vad beträffar Hallbergs titel. Stadsfiskal - enkelt 
definierat av Wikipedia – motsvarade dagens polismästare eller chefsåklagare fram till 1965 då 
ämbetet avskaffades. 
63 Oldberg, Ulf, Attentatet mot Norrskensflamman, Bonnier, Stockholm, 1972, s.153 
64 Oldberg, 1972, s.153  
65 Norrbottens Minne, ur Hilding Hagbergs personarkiv, Förbrytarna inför domstolen, s. 3 
66 Oldberg, 1972, s.160 
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Av Oldberg att döma torde en eller flera av attentatsmännen även ha engagerat sig i 

frivilligkåren.
67

 Frivilligkåren var de som frivilligt åkte till Finland för att understödja dessa i 

kriget mot sovjetunionen. Vidare menar både Oldberg och Hagberg att Palmqvist tackat ja till 

att medverka vid attentatet efter att ha fått frågan om han var ”förbannad på kommunisterna”. 

På denna fråga hade han svarat jakande, vartefter erbjudandet att medverka hade kommit.
68

 

10.2 Vad var syftet med attentatet? 

För att svara på denna fråga kommer de fyra förhören med de misstänkta att undersökas. För 

att göra det tydligare för läsaren kommer texten delas upp i varje förhör. Även om fokus 

kommer läggas vid attentatsmännens förklaringar, är det betydande att läsaren förstår att det 

även förekommer vittnesmål samt ett ständigt ifrågasättande av utläggningar, uppgifter och 

intentioner, främst riktat mot attentatsmännen. I följande text kommer attentatsmännens 

vittnesmål generaliseras på så vis att gruppens gemensamma framställning lyfts fram. Vid de 

tillfällen där de olika uppgifter inte stämmer överens, eller då någon förnekar någonting, 

kommer det däremot att tydliggöras.  

10.2.1 Första Förhöret 

Något av det första som presenteras i Hilding Hagbergs anteckningar från det första förhöret 

med attentatsmännen är hur syftet med och motivet bakom attentatet framställs. Hagberg är 

övertygad om att detta är ett försvar attentatsmännen i förväg övat in, men delger likafullt att 

”De ämnade ”endast” demolera maskiner, absolut inte anlägga eld eller skada människor, och 

de hade drivits till handling av ”nationella” motiv utan att för övrigt vägledas av någon 

deciderad politisk åskådning”.
69

 Oldberg uttrycker däremot att attentatet var politiskt och att 

rättegången således också kom att vara sådan.
70

 

 

Det framkommer under första förhöret att samtliga attentatsmän var införstådda med att det 

bodde människor i huset, däribland den, som de uttrycker det, inte allt för stora 

fosterlandsvännen, Filip Forsberg; vilken de hade för avsikt att föra iväg till Finland.
71

 Detta 

erkändes emellertid endast av fem av de sju förhörda. Vidare framkom det att delar av 

gruppen burit vapen i form av pistoler med skarp ammunition, samt en gummiklubba att 

                                                        
67 Oldberg, 1972, s.166 
68 Hagberg, s. 9, Oldberg, 1972, s.159 
69 Ibid, s.1 
70 Oldberg, 1972, s. 153 
71 Ibid, s. 156-158 
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övermanna eventuella vakter med.
72

 Gruppens uppsåt var aldrig att varken döda någon eller 

anlägga någon eld. Däremot uppger Svanbom bland annat att Palmqvist skulle ”klara” 

Forsberg.
73

 Flera av attentatsmännen erkände sin delaktighet i planeringen av attentatet, men 

hävdade då också att resultatet inte var vad de hade planerat. ”Inte som det blev, med deltagit 

i viss mån” svarar Svanbom på frågan.
74

  

 

Enligt Hagberg framkom även motivet att genom tystandet av norrskensflamman på sikt 

kunna sätta Sverige i krig mot sovjetunionen. Detta uttrycktes emellertid endast av 

Hedenström och Borgström,
75

 och framkommer inte i Oldbergs text. Vid ett tillfälle uttryckte 

även Krendel att han av Svanbom blivit ledd till uppfattningen att det för en svensk officer 

inte alls var ovärdigt att delta i en handling så som attentatet.
76

 Hagberg frågar sig angående 

detta om uttalandet kan ses som representativt för hela eller delar av officerskåren, eller om 

fänriken endast talat för egen del.
77

 

10.2.2 Andra Förhöret 

Efter att ha studerat andra förhöret kan det konstaterats att denna snarare riktade sig mot 

planeringsarbetet, vilket låg till grunden för attentatet. Under detta förhör framkommer det 

uppgifter om att det legat ett rekognoseringsarbete i bakgrunden. Ett par av attentatsmännen 

hade några dagar innan attentatet efterforskat hur mycket liv det var på Luleås gator under 

nattetid, och således försäkrat sig om att den aktuella tiden skulle fungera till deras fördel.
78

 

Detta överensstämmer med något som framkom under första förhöret, nämligen att de även 

repeterat hur trotylladdningarna skulle apteras. Detta gjorde de genom att pröva att fästa den i 

Norrbotten-Kurirens tryckeri så att inget skulle gå fel senare.
79

 Vidare framkommer det att 

Svanbom avrått från att involvera de ”frivilliga” då han inte vill ge frivilligkåren dåligt rykte, 

men att dessa ändå rekryterats av Hedenström.
80

 

 

Ett annat viktigt faktum som också framkom under detta förhör var bland annat att Svanbom 

inte lämnat helt sanningsenliga uppgifter under det tidigare förhöret. Enligt en av 

                                                        
72 Oldberg, 1972, s. 157 
73 Oldberg, 1972, s. 160, Hagberg, s. 11 
74 Oldberg, 1972, s. 160 
75 Hagberg s. 6-7 
76 Oldberg, 1972, s. 158 
77 Hagberg, s. 5 
78 Oldberg, 1972, s. 167 
79 Ibid, s. 156 
80 Ibid, s. 166 
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försvarsadvokaterna berodde detta främst på att gruppen beslutat att skydda stadsfiskalen.
81

 

Detta gäller även för Hedenström, men då uppges den ”antikommunistiska saken” som 

orsak.
82

 Efter detta kom det in en mängd uppgifter kring honom, vilka han själv bestrider. 

Däribland uppger Svanbom att stadsfiskalen meddelat att han skulle bli tvungen att spärra av 

vägarna kring staden samt slå en ring runt den, och att det därför var av största vikt att de så 

snabbt som möjligt tog sig till Boden efter sprängningen.
83

 Vidare påpekade åklagaren att 

stadsfiskal Hallberg visst visat utredningen mycket stort intresse. Att han vid ett tillfälle också 

vänt sig till en polisman som sysslat med ärendet, och vid ett annat gett två poliser i uppdrag 

att vid besök på brandplatsen pumpa utredarna på information om utredningens resultat.
84

  

 

I övrigt återkopplades det till ett par punkter från första förhöret. Detta var uppgifter såsom att 

det aldrig var tal om att sätta eld på fastigheten, eller att döda någon. Däremot att det fanns 

planer på att föra iväg både Forsberg och Hellberg till Finland, efter att ha knockat dem. Det 

framkom även att attentatsmännen var så fast beslutna att genomföra attentatet att de var 

beredda att övermanna eventuella vakter och tillskyndande personer.
85

 

10.2.3 Tredje Förhöret 

Under tredje förhöret undersöktes främst huruvida elden startat som en följd av explosionen 

eller inte. Attentatsmännen hävdade bestämt att de inte preparerat ytterligare antändbart 

material i fastigheten. I denna fråga hördes även uttalande från en sprängämnesexpert från 

statens sprängämnesinstitution vilken menade att de krävdes ytterst gynnsamma förhållanden 

för explosionen att förorsaka branden. Vidare menar han att det tidigare förekommit att den 

brinnande stubinen orsakat brand.   

 

En av attentatsmännen uttryckte att de inte menat med en starkare explosion än det att 

fönsterrutorna skulle splittras och personerna i huset skulle vakna.
86

 Här menade 

sprängmedelsexperten emellertid att explosionen måste ha varit avsevärt kraftigare än så, då 

fönsterrutorna inte bara splittrades utan slungades iväg fyrtio meter från fastigheten.
87

  Med 

stöd i det som framkommit under förhöret, konstaterade åklagaren att branden uppstått som en 

                                                        
81 Oldberg, 1972, s. 166 
82 Ibid, s. 169 
83 Ibid, s. 167 
84 Ibid, s. 168  
85 Ibid, s. 170-171 
86 Ibid, s. 175 
87 Ibid, s. 181 
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följd av sprängningen, vilket i sin tur leder till att attentatsmännen sägs skyldiga till dess 

följder
88

. Däremot menar även åklagaren att det aldrig var attentatsmännens avsikt att varken 

spilla människoliv eller sätta eld på fastigheten, men att en olyckshändelse kan uteslutas i och 

med att branden låg attentatet nära till hands.
89

  

10.2.4 Fjärde Förhöret 

Även detta förhör tillägnades branden och dess spridning. Det som är intressant här är att 

tanken på att branden skulle ha varit anlagd blev mer uppenbar bland attentatsmännen. Det 

hela började då en av försvarsadvokaterna presenterade sin teori om att Hallberg, som ju inte 

var med bland de som utförde själva attentatet, placerat ut brandbomber i fastigheten efter det 

att de andra avlägsnat sig från platsen. Vidare uttrycker Hedenström att Hallberg dessutom 

förespråkat att de använt så lång stubintråd som möjligt.
90

 Denna teori dementeras däremot av 

Hallberg. Hedenström fortsätter emellertid att hävda att brandbomber onekligen kommit till 

användning, men då i ett parallellattentat.
91

 Även Nordström hävdar att brandbomber måste 

ha kommit till användning, men att han själv inte haft något med detta att göra.
92

 Vidare 

uppdagas användningen av två stubintrådar, detta förklaras enkelt med attentatsmännens 

önskan om att genomföra attentatet oavsett – ”därigenom kunde man vara säker på att 

laddningarna verkligen exploderade”.
93

 

 

Två olika personer lägger dessutom vittnesmål om att Hallberg konfronterat en polisman som 

sagt sig ha en teori om hur branden uppstått med orden ”om konstapeln vet något ska han 

hålla käften”.
94

 Även detta bestrids av stadsfiskalen. Han hävdade bestämt att samtliga 

vittnesmål farit med osanning.
95

  

10.3 Jämförelse mellan attentatet och terrorbegreppet 

För att kunna göra en bra jämförelse, kommer först det summeras vad attentatsmännen inför 

rätten erkänt till. Filip Forsberg skriver i sin bok ”Fem döda: Luleådådet i 

processprotokollens belysning” om Hagbergs utlåtande från förhören i rätten. I denna 

                                                        
88 Oldberg, 1972, s. 182 
89 Ibid, s. 183 
90 Ibid, s. 185 
91 Ibid, s. 185 
92 Ibid, s. 189 
93 Ibid, s. 190 
94 Ibid, s. 187-188 
95 Ibid, s. 189 
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beskrivs i korthet vad attentatsmännen gjort sig skyldiga till. Följande står skrivet: 

 

”Svarandena har med ett undantag erkänt att de planerat åtgärder för att 

spränga Norrskensflammans maskiner; 

Att fem av dem tillsammans, med en viss arbetsfördelning, genomfört denna 

plan; 

Att de varit beväpnade och beredda att övervinna eventuell bevakning samt 

övermanna och oskadliggöra sådana som överraskade dem;  

Att de vetat om att huset var bebott; 

Att de diskuterat eldfaran - varvid de mest sakkunniga fänrikarna hävdat att 

eldfara förelåg; 

Att de hade hatiska inställningar till husets invånare i dess egenskap av 

ledande kommunister; 

Att de säkrat sig mot upptäckt genom samarbete med polis- och 

militärmyndigheter, samt; 

Att de skulle skydda och försökt skydda vissa medbrottslingar.”
96

  

 

Troligt var det att anta att attentatsmännen inte själva skulle medge till att ha planerat och 

utfört ett terrordåd. Detta går i linje med vad Münkler skriver om att terroristgrupper oftast 

utger sig för att föra partisankamp, vilket då leder till denna nästan omöjliga gränsdragning. 

Detta för denna undersökning gör att vi nästan direkt kan konstateras är att gråzonen är ett 

faktum.  

 

Under första rättegångsförhöret menar attentatsmännen på att de inte haft något 

bakomliggande politiskt motiv. Om detta vore fallet hade terrorbegreppet fallit ur i stort sett 

alla definieringar, inte mins i Münkler och Hoffmans. Under senare förhör framgår det att det 

visst fanns underliggande politiska motiv bakom attentatet. Om dessa så var att skydda 

fosterlandet från landsförrädiska krafter, eller enbart förhindra informationsspridningen 

kommunisterna emellan, gör inte det attentatet mindre politiskt. Oldberg uttrycker som bekant 

att attentatet var politiskt i och med att målet var politiskt – och att rättegången således inte 

heller kunde undgå att få en politisk karaktär. Vidare visas det att en del av attentatsmännen 

sett framför sig hur attentatets succé skulle kasta in Sverige i kriget mot sovjetunionen. Dels 

                                                        
96 Forsberg, Filip, Fem döda: Luleådådet i processprotokollens belysning, Arbetarkultur, 
Stockholm, 1940, s. 42-43 
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är detta ett bevis på att attentatet var politiskt, dels ett prov på vilka mer långtgående effekter 

fanns i åtanke vid planering samt utförandet av attentatet.  

 

Att attentatet var designat för att skrämma kommunisterna är också det svårt att bortse ifrån. 

Detta i och med den information som framkommit under rättegångsrannsakningarna dels vad 

beträffar att attentatet var planerat att genomföras oavsett vad. Det vill säga, de yttrandena om 

att dubbla stubintrådar var preparerade, och att gärningsmännen bar vapen för att tränga 

igenom eventuella vakter osv. Dels det som framkommit om att smällen från detonationen var 

tänkt att väcka den sovande redaktionen. Om det endast vore fråga om att sabotera 

tidningsverksamheten hade, som påpekats av Forsberg, attentatsmännen kunnat begränsa sig 

till att endast plocka bort någon viktig maskindel.
97

 Istället valde man att förmedla sitt 

budskap på ett mer extravagant vis. Detta menar Münkler är en av terroristens främsta 

metoder för att nå sina mål. Som kommunikationsstrategi, är terroristen tvungen att använda 

sig av spektakulära metoder för att nå medialt genomslag.
98

  

 

Slutligen tycks gruppen av attentatsmän stämma överens med den bilden av terroristgrupper 

som Münkler och Hoffman beskriver, det vill säga som en icke-militär gruppering vilken inte 

riktar sig in på konfrontation med motståndaren. Dessvärre blir det aningen mer problematiskt 

med tanke på vilka attentatsmännen faktiskt var; med ett undantag, stadsfiskal och militärer. 

Frågan som uppstår här är då om attentatsmännen eventuellt kan tänks ha agerat i rollen av 

just icke-civil. Det vill säga att de agerat i form av sina andra roller, som stadsfiskal eller 

militär. I Oldbergs text dyker det även upp andra som på förtid skulle ha känt till planerna på 

attentatet. Det lyfts bland annat fram en general och chefredaktören för Norrbottens-Kuriren, 

vilka varken förhindrat attentatsmännen eller meddelat polisen. Värdet i dessa uppgifter är å 

andra sidan inte så stora då ingen av dessa kallades inför rätta, och lika gärna kan vara falska. 

Eftersom den tidigare nämnda frågan är av så pass stor vikt för undersökningens resultat 

kommer den analyseras närmare i uppsatsens analytiska del. 

  

                                                        
97 Oldberg, 1972 s. 170 
98 Münkler, 2004, s. 157  
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11 Analys 

Bland den av Hoffman och Münkler presenterade definition är det motiverat att främst 

analysera kring attentatets mål och eventuella psykologiska efterverkningar, samt gruppens 

beskaffenhet gentemot statliga organ. 

 

Det blev tydligt under rättegångsförhören att det fanns mål och förhoppningar vilka var 

förbundna med attentatet. Dessa mål kan med fördel anses syfta till att ha psykologiska 

efterverkningar. Lika lätt som Norrskensflamman kunde utsättas för ett attentat kunde 

eventuellt också arbetslägret i Storsien göra det. Vidare och vad som kan anses lika viktigt är 

att med attentatet kommer lusten att påverka och inte minst mobilisera den tänkta tredje 

parten. Det vill säga övriga som ville se Sverige i krig på Finlands sida, och på så vis bilda 

opinion mot beslutet att vara neutral i konflikten. Hittills stämmer detta mycket bra in på 

Münkler och Hoffmans definition. Detta eftersom dessa mål just svarar för att attentatet varit 

politiskt. Det är nog även det tydligaste kriteriet de båda författarna lyfter fram i dess enskilda 

arbeten, att om det inte finns politiska motiv kan inte heller attentatet anses vara terroristiskt.  

 

Något som däremot blir problematiskt när det kommer till klassificeringen av terrorism är hur 

Münkler, Hoffman och Kiras menar att terrorister inte bär uniform och på så vis frånskiljer sig 

från exempelvis militära grupper. Kort sagt, att de inte representerar någon icke-civil 

gruppering. När det nu handlar om attentatsmännen vilka bestod av dels militärer och dels en 

polisman blir detta klart problematiskt. Materialet förtäljer inte vilken typ av kläder 

attentatsmännen haft, men detta blir oviktigt i sammanhanget då fokusen ligger på ett större 

perspektiv. 

 

Å ena sidan uttrycks det faktum att rekryteringen skett bland officerare tillsammans med 

Krendels uttalande. Han uttryckte att det för en svensk officer inte skulle finnas något 

ovärdigt i att delta i dådet. Då blir det väldigt svårt att se förbi problemet. Å andra sidan 

menar Svanbom i ett uttalande att han inte önskade misskreditera frivilligrörelsen. De går 

således att tolka detta uttalande som att han menade att attentatet skulle hållas frånskilt från 

gruppens andra roller så som den egna ställningen i armén osv. Det är inte omöjligt att 

intentionerna skilde sig från man till man, men då är det viktigt att ha stadsfiskalens ytterst 

medvetna roll i bakhuvudet. Dock är i och för sig detta inte uppgifter vilka han själv erkänt 

till. Däremot, under rättegångsförhören gjordes det mycket tydligt att det var planerat och 
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således fanns med i beräkningarna hur stadsfiskalen skulle bli tvungen att gå till väga efter det 

att attentatet utförts. Att Hallberg uttryckt vilken väg de skulle behöva ta för att inte fastna i 

staden räcker gott för att styrka det faktum att han agerade i rollen som stadsfiskal. Utöver det 

kom det även fram att han sökt att om inte sinka utredningsarbetet, hela tiden ta reda på vilka 

framgångar som gjorts, samt vilka närmanden ett svar man kommit. I och med sin roll som 

stadsfiskal hade Hallberg viss möjlighet att styra utredningen. Ett exempel på detta är då han 

bad en polisman som trodde sig ha en teori om branden att inte yttra sig om den. 

 

Det är emellertid fortfarande svårt att utifrån dessa uppgifter hävda att attentatet skulle så att 

säga komma ovanifrån. Det vill säga att de som utför attentatet skulle vara de starkare i 

maktasymmetrin. Münkler menar visserligen att både terroristgruppen och gerillan oftast är 

underlägsna makten de söker angripa. Samtidigt går det inte heller att hävda att de skulle vara 

svagare eller ens likställda med offren. Detta med tanke på att de härstammar från den 

rörelsen som under en längre tid bedrivit hets mot kommunisterna. Det faktum att det mer 

eller mindre varit en normativ åsikt att kommunisterna var landsförrädare och dylikt, inom 

exempelvis armén, gör det svårt att bortse ifrån. Närmast till hands tycks ändå vara att 

attentatsmännen agerat utifrån en roll vilken inte kan anses civil. Däremot är det möjligt att 

hävda att gruppen i och med sin tydliga koppling till frivilligrörelsen kan ses som en del av en 

organisation med tydliga maktstrukturer. Problemet kvarstår fortfarande, att frivilligrörelsen 

kan ses som en avstickande del av statens militära verksamhet. Det vore emellertid ett 

bristande argument att hävda att attentatsmännen skulle vara desamma som staten och dess 

organ. Mer precist vore det att placera attentatsmännen någonstans i gråzonen emellan en 

terroristgrupp och en grupp av statligt anställda. Det har spekulerats om att högre uppsatta 

män varit inblandade i planeringen av attentatet, men detta är inte bevisat. Att fortsätta en 

sådan diskussion här vore i det närmaste att bli konspiratorisk. 

 

Återigen är det värt att påpeka att Münkler menar att terroristgrupper ofta söker hävda att de 

fört partisankamp för att på så vis få legitimitet. Men att även partisangrupper ibland övergår i 

den typen av icke-ortodoxa metoder som kan anses terroristiska. Därav gråzonen. 

Avslutningsvis kan det konstateras att om än många av Münkler och Hoffmans kriterier 

uppfylls finns det andra kriterier som inte riktigt kan anses uppfyllda. Dessa kriterier är de 

vilka hänvisar till gruppens beskaffenhet och mer precist dess koppling gentemot staten. 

Hoffman uttrycker bland annat att terroristgrupper inte utgör någon myndighet, ens på lokal 

nivå.  
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12 Resultat 

Genom att applicera Münkler och Hoffmans tankar om terrorism, tydliggörs det att deras 

definition av begreppet inte fullt täcker in de omständigheter vilket är attentatet mot 

Norrskensflamman. Utifrån denna teori är det inte möjligt att skåda terrorister, därmed inte 

sagt ett terrordåd. Münkler påpekar visserligen att ett attentat som saknar politiska motiv inte 

kan benämnas som terrorism, men att det däremot fortfarande kan vara fråga om terror. 

Samma slutsats är motiverad här; att även om inte gruppen i sig kvalificerar in i alla kriterier 

vilka utgör terrorism, innebär inte det att handlingen inte kan vara terror. De kriterier vilka 

riktar sig mot själva attentatets beskaffenhet, alltså huruvida det var politiskt, ett våldsbrott 

osv. är helt klart uppfyllda, medan kriterierna runt gruppen snarare kan sägas vara ouppfyllda. 

I och med att en överhängande del av attentatsmännen har sin bakgrund i statliga organ, och i 

viss mån även agerat under dessa roller, strider detta emot den framtagna definitionen av 

terrorism. Som bekant kan man utläsa detta ur framförallt Hoffman och Kiras, men även 

Münkler.  

 

För att dels sammanfatta och dels återknyta till uppsatsens syfte, att undersöka huruvida 

attentatet mot Norrskensflamman den 3 mars 1940 kan benämnas i termer av terrorism utifrån 

begreppets definition och undersökningens källor, är svaret nej. Utifrån den definition av 

termen, vilket valts till denna undersökning, går det inte att se attentatet mot 

norrskensflamman som terrorism. Detta innebär att den typen av skrivelse vilket Schmidt 

använder inte är fullt fördelaktig. Viktigt här är emellertid att läsaren har i åtanke att det inte 

endast beror på den valda definitionen av terrorism, utan också de källor som valts att ligga 

till grunden för undersökningen.  

13 Diskussion 

Något som ständigt är återkommande i studier om terrorism, och inte minst denna, är hur 

svårdefinierat terroristbegreppet är. Precis som i andra studier om terrorism är begreppet 

starkt sammankopplat med den definitionen vilket författaren valt att använda sig av. Så också 

i denna. Med andra ord är det inte helt omöjligt att ett annat resultat skulle vara tänkbart att nå 

ifall en annan definition av begreppet använts. Därav är det av största vikt att det aktuella 

resultatet inte ses som något mer än vad det är; resultatet av Münkler och Hoffmans definition 

av terrorism, prövat mot attentatet mot Norrskensflamman. Det är även motiverat att nämna 

teorins användningsområde. Den definitionen vilken gjordes av Münkler och Hoffman 
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resulterade i ett par kriterier, vilka samtliga ansågs nödvändiga för att ringa in terrorism. För 

att undvika att ständigt hamna i problematiken med gråzonen behövde samtliga kriterier också 

uppfyllas. Då detta vis var det möjligt att nå ett resultat som faktiskt visade att antingen ja, 

attentatet kan också ses som terrorism. Eller nej, attentatet bör inte ses som terrorism. Genom 

att använd en annan teori eller applicera denna teori på ett anat vis hade resultatet möjligtvis 

blivit något annat.  

 

En fara som tidigare nämnts är hur författare som inte är försiktiga kan drabbas av 

tunnelseende och då endast hämta den fakta vilket styrker dess tes. I det här fallet då att 

attentat inte bör ses som terrorism. Detta har emellertid sökt undvikas dels genom att redogöra 

för en så rättvis bild av författarna som möjligt, och dels genom att ständigt påminna om 

gråzonen vilket är terrorbegreppet och sedermera gruppen av attentatsmäns beskaffenhet.  

 

Vidare är det viktigt att återvända till den tidigare diskuterade problematiken bland källorna 

när det kommer till hur resultatet står sig. Som förväntat fanns det tydliga tendenser i texterna 

av Forsberg och Hagberg, vilket gjorde dessa mycket svåra att använda. Oldberg fick därför 

en mycket mer framträdande roll än det från först början var tänkt. Detta påverkade resultatet 

i allra högsta grad, därmed inte sagt att påverkan inte var positiv. Upplevelsen av Oldberg i 

motsats till Hagberg är att hans text i större utsträckning var objektiv och förmedlade ett 

händelseförlopp utan att lägga in desto mer egna tolkningar och värderingar. Detta medförde 

att det blev enklare att göra jämförelsen mellan attentatet och terrorbegreppet, vilket 

sedermera ledde fram till resultatet. 

 

Bäst källan för denna undersökning hade givetvis varit domstolsprotokollet. På det viset hade 

troligen resultatet blivet tydligare. Tyvärr gjorde nu omständigheter detta till en omöjlighet. Å 

andra sidan är nu denna undersöknings källor prövade. Detta banar vägen för en jämförande 

studie, där författaren kan använda sig av domstolsprotokollet. Den studien skulle kunna visa 

på att framställningen av attentatet och gärningsmännen skiljer sig från källa till källa, eller att 

det tvärtom stämmer överens.  

 

Under arbetets gång har det självklart uppkommit fler frågor som skulle vara intressanta om 

någon ville fördjupa sig i dem. Ett sådant frågetecken uppkom när bakgrunden av den här 

studien författades och det framstod som att olika författare var oense i fråga om hur stor 

”kontroll” det var över de norrbottniska kommunisterna och således i förlängningen, hur så att 
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säga väntat attentatet var. Eftersom författare just uttryckt olika grader av ”kontroll” över 

kommunisterna i Norrbotten, vore det intressant att undersöka hur antikommunismen i 

Norrbotten såg ut jämfört med resten av landet mellan 1939-1940. Denna frågeställning har 

av förklarliga skäl fallit utanför ramarna för den här uppsatsen, men förtjänar absolut större 

fokus i framtida undersökningar. 

 

Detta är frågeställningar som dykt upp, men som jag inte finner utrymme till att besvara i den 

här uppsatsen. Det är fortfarande mycket intressanta frågor som samtliga förtjänar eget fokus i 

en annan uppsats om det inte redan gjorts.  

 Hur uppstod branden, och var den ett resultat av sexmannakommitténs 

trotyldetonation? 

 Fanns det andra attentatsmän inblandade förutom sexmannakommittén? 

 Vem blir terrorist? 
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