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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur norrbottniska tidningar, beroende på politisk 

inriktning skrev olika om samma händelse. Händelsen i fråga är Vinterkriget som utspelade 

sig från november 1939 till mars 1940 mellan Finland och Sovjetunionen. Undersökningen 

begränsades till att fokusera på Vinterkrigets början och dess slut. Genom både kvalitativ 

analys av artiklarnas innehåll och kvantitativ analys av deras antal har denna komparativa 

undersökning visat att innehållet i tidningarna som undersökts varit väldigt lika oavsett 

politisk inriktning med vissa få undantag och variationer. Däremot påverkade tidningarnas 

politiska inriktning hur innehållet framställdes både genom vinklingar, ordval och användande 

av bilder. 
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Abstract 

The purpose of this essay was to analyse how newspapers published in Norrbotten, depending 

on political view, wrote differently about the same event. The event in question is the Winter 

war that took place from November 1939 to March 1940 between Finland and the Soviet 

Union. The study was confined to the beginning of the war and the ending. Through both 

qualitative analysis of the article contents and quantitative analysis of the number of articles 

this comparative analysis has showed that the contents of the newspapers have remained 

mostly the same regardless of the political views of the newspaper with few exceptions and 

variations. However, the political view of the newspapers did affect the description of the 

contents in the newspapers through bias description, choice of words and the use of pictures. 
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1. Inledning och Problemställning 

Finland firade 2017 100 år av självständighet. Men vägen från den 6 december 1917 fram tills 

idag har inte varit enkel och man har i Finland både upplevt inbördeskrig, vinterkrig och 

fortsättningskrig. Vinterkriget 1939-1940 mellan Finland och Sovjetunionen är ett krig som 

länge har fascinerat många, hur kunde ett litet land som Finland stå emot en stormakt som 

Sovjetunionen så pass länge som de gjorde? Hur lyckades denna lilla stat behålla sin frihet där 

flera andra hade misslyckats? 

   I Sverige kom krigsvintern 1939 - 1940 att för de allra flesta löpa i Finlandspropagandans 

tecken.1  Många av oss är bekanta med uttryck som: ”Finlands sak är vår” och det var ju 

verkligen så majoriteten i Sverige kände för finnarna. De var bröder som hade blivit orättvist 

attackerade av Sovjetunionen. Och tänk om Sovjetunionen, efter att ha visat hur lite Finlands 

självständighet betydde, bestämde sig för att expandera ännu längre västerut? Det var alltså 

inte bara frågan om ”Finlands sak”, utan om ”Sveriges sak” också.  

   Innan kriget hade det länge diskuterats om att ha ett nordiskt försvarsförbund, men i april 

1938 avfärdades tanken på detta helt av den svenska regeringen, detta var ett svårt slag för 

Finland som kände det ökade hotet från Sovjetunionen.2  När kriget sedan verkligen kom till 

Norden fick Sverige också känna hotet från öst. Ifall Sovjet lyckades tränga sig förbi finnarna 

måste man vara redo att förhindra sovjetiskt intrång på svensk mark och Sverige förstärkte 

försvaret i de norra delarna av landet.3  

   I Sverige resulterade kriget i en regeringskris och en regeringsombildning. Efter den nya 

regeringsbildningen var Sveriges politiska hållning i Vinterkriget klar. Sverige var icke 

krigförande men berett att stödja Finland materiellt och tillåta rekrytering av frivilliga.4 Den 

svenska regeringen ville på alla andra sätt förutom att gå med i kriget skynda till Finlands 

hjälp och det startades insamlingar, togs emot flyktingar och sändes krigsmaterial till 

Finland.5 

   Detta är den sida som vi oftast får ta del av, men faktum är att det fanns kommunister i 

Sverige som inte stödde Finland och dess sak utan ansåg att Sovjetunionen hade all rätt att 

säkra sina gränser genom att gå in med sina styrkor i Finland.  

   Utvecklingen under 30-talets senare hälft hade varit gynnsam för Sveriges Kommunistiska 

 
1 Carlquist, Erik, Solidaritet på prov: finlandshjälp under vinterkriget, Allmänna förl., Diss. Stockholm: 
Univ.,Stockholm, 1971, s.9. 
2 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s. 213. 
3 Ibid s. 216. 
4 Sandström, Allan, Vinterkriget, Ny utg., Libris, Örebro, 1999, s. 74. 
5 Ibid s.75. 



 
 

5 
 

Parti, SKP. Men när SKP blev tvungna att försvara Sovjet under vinterkriget gick partiet från 

att ha varit ett väljartillvänt, samarbetsvilligt folkfrontspolitiskt parti till att i princip bli det 

motsatta.6  Men det var ändå givet att den kommunistiska pressen slöt upp bakom 

Sovjetunionen i konflikten mellan Sovjetunionen och Finland.7 Själva grundvalen för partiet 

låg i försvaret av Sovjetunionen. Men när det övriga Sverige var eniga om att ta Finland i 

försvar kunde man ju tycka att det kommunistiska partiet skulle ha kunnat nöja sig med ett 

tystare prosovjetiskt ställningstagande.  

   Detta blev dock inte fallet. Ansvaret för att förhandlingarna hade slutat i krigshandlingar 

lade kommunisterna helt på den finska regeringen. Och de ansåg att Sovjet blev tvungna att 

föra ett nationellt försvarskrig där Finland sågs som den aggressiva hotande makten och en 

spelbricka för västmakterna.8 

Det fanns två helt olika syner på Vinterkriget och vem som bar skulden för att kriget fick sin 

början och fortgick. Hur väl kunde detta ses och tas del av i den norrbottniska pressen? Kom 

det att synas tydligt att det fanns olika åsikter för vem som hade rätt och vem som hade fel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Hirdman, Yvonne, Sverges kommunistiska parti 1939-1945, Allmänna förl., Diss. Stockholm : Univ.,Stockholm, 
1974, s. 7. 
7 Ibid s. 46. 
8 Ibid s.47. 
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2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur norrbottniska tidningar, beroende på 

politisk inriktning skriver olika om samma händelse, nämligen Vinterkriget. Undersökningen 

kommer närmare att beröra två specifika skeden, början: förspelet till kriget och krigets första 

dagar, och slutet: de sista dagarna i kriget och freden.  För att uppnå syftet finns följande 

frågeställningar.   

- Hur många artiklar om Vinterkriget skrevs det av tidningarna i fråga och var dessa 

artiklar Finlandspositiva, Sovjetpositiva eller neutrala? 

- Hur skiljer sig urvalet av innehåll i tidningarna från varandra och sättet det beskrivs på 

beroende på tidningarnas olika ideologier? 

- Hur beskriver tidningarna den finska armén respektive den sovjetiska armén? 

- Hur används bilder i artiklarna för att styrka de politiska åsikterna som tidningarna 

har? 

- Hur förändras tidningarnas innehåll över tid? 

3. Källor 

Mina källor är 4 norrbottniska tidningar och de artiklar i tidningarna som handlar om 

Vinterkriget. Jag kommer att analysera och jämföra Norrländska Socialdemokraten, 

Norrskensflamman, Norrbottens-Kuriren och Haparandabladet. Dessa tidningar finns 

tillgängliga på Norrbottens arkivcentrum och på Luleå stadsbibliotek. Tidningarna 

representerar några olika politiska inriktningar och partier som fanns i Sverige under andra 

världskriget. Här följer en närmare presentation. 

Norrländska Socialdemokraten är en socialdemokratisk svensk dagstidning som grundades 

1918. Efter det Socialdemokratiska partiets splittring 1917 förlorades den etablerade 

partitidningen Norrskensflamman till kommunisterna och det måste fort fås fram en 

ersättande tidning. Trots stora ekonomiska problem föddes då Norrländska Socialdemokraten 

med ”Rättvisa-Frihet-Bröd” som slagord. Efter att ha kämpat i ett tiotal år började tidningen 

på allvar växa på 1930-talet och 1944 gick man om den närmsta konkurrenten Norrbottens-

Kuriren.9.  

   Eftersom tidningen är tydligt Socialdemokratisk är den av intresse för undersökningen som 

 
9 Rosén, Stellan, Tidningar i norr 1841-1981, [Övre Norrlandskretsen av Sv. tidningsutgivarefören.], [Umeå], 
1981, s. 40-42. 
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ämnar undersöka några tidningar med olika politisk inriktning. Jag kommer att använda mig 

av förkortningen NSD i undersökningen. 

Norrskensflamman, som kommer att förkortas Flamman i undersökningen, grundades 1906 

och gavs först ut som socialdemokraternas partitidning men i och med partisplittringen 1917 

blev tidningen organ för Sveriges Socialdemokratiska Parti som senare blev Sveriges 

Kommunistiska Parti. Därmed blev tidningens politiska inriktning tydligt kommunistisk och 

var så ännu under andra världskriget och ställde sig därmed på Sovjets sida i konflikten.10 

   Natten till den 3 mars 1940 sprängdes Norrskensflammans huvudredaktion i Luleå. Fem 

personer dog, varav två av dem var barn. Gärningsmännens sympatier låg långt till höger och 

de drevs av antikommunism och en dröm om att Sverige skulle gå med i kriget mot 

Sovjetunionen. Bland planläggarna och anstiftarna fanns bland andra Luleås polischef, en 

journalist på Norrbottens-Kuriren och en kapten i den svenska armén. 

   Redan 1939 hade Norrskensflamman belagts med transportförbud i ett försök att få 

tidningen nerlagd. Kommunisterna utsattes för förföljelser och i ett försök att rensa det 

svenska samhället på kommunister placerades de i arbetsläger, utan rättslig prövning. Men 

arbetet mot kommunisterna i Luleå resulterade i ett terrordåd. En våldscensur av allra högsta  

grad där oskyldiga mördades. De skyldiga dömdes till milda straff och 5 år efter attentatet var 

alla på fri fot igen.11   

   På grund av attentatet mot Norrskensflamman så saknas det tidningar från januari och 

februari 1940. Jag har därmed blivit tvungen att göra en oönskad avgränsning när krigets slut 

undersöks och bara analysera de tidningar som gavs ut av Norrskensflamman i mars 1940. 

Eftersom tidningen är så tydligt kommunistisk kommer den att vara intressant för den här 

undersökningen och ge en bild av vilka åsikter kommunisterna stödde och hur detta tog sig 

uttryck i dagspress.  

Norrbottens-Kuriren, som i undersökningen förkortas NK, grundades år 1861 i Luleå och är 

Norrbottens äldsta ännu aktiva dagstidning.  Under årens gång har tidningen betecknats med 

en rad olika politiska inriktningar, bland annat liberalt frisinnad, nationalliberal, moderat och 

borgerlig. Under andra världskriget klassades Norrbottens-Kuriren som moderat, alltså en 

 
10 Rosén, Stellan, Tidningar i norr 1841-1981, [Övre Norrlandskretsen av Sv. tidningsutgivarefören.], [Umeå], 
1981, s.37-39. 
11 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete : Sverige och andra världskriget, Ny utg., Ordfront Förlag, Stockholm, 
1999, s.45-52 
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måttfullt konservativ tidning. 12 Norrbottens-Kuriren var under andra världskriget en av de 

största tidningarna i Norrbotten och representerar ännu en politisk inriktning förutom 

socialdemokratin och kommunismen och på grund av dess storlek och ideologi är den relevant 

för den här undersökningen.  

Haparandabladet grundades och har getts ut i Norrbotten sedan 1882 fram tills idag. Från en 

början utkom tidningen två dagar i veckan, en dag på svenska och den andra på finska, på 

grund av att Haparanda ligger på gränsen till Finland. De båda systertidningarna slogs ihop 

1923 och blev en tidning med artiklar både på svenska och finska. Haparandabladets politiska 

inriktning var under andra världskriget moderat, alltså den samma som Norrbottens-

Kurirens.13 

   Undersökningen av Haparandabladets artiklar vid tiden för Vinterkriget blev lite 

problematisk då det fattas nummer från den 25 november till den 12 december och från den 

10 mars till den 15 mars 1940. Alltså har jag inte tillgång till någon av tidningarna som 

skriver om skotten vid Mainila, krigets första dagar eller freden. Dessutom gav man ut 

Haparandabladet bara varannan dag och det är en väldigt liten tidning jämfört med de andra 

tidningarna jag tittat på och därmed fanns det mycket mindre material.  

   Haparandabladet är en liten lokal tidning men på grund av den geografiska aspekten, alltså 

det faktum att staden ligger på den finska gränsen, är den ändå intressant för den här 

undersökningen. Haparandabladet kommer att förkortas HBL i undersökningen.  

I artiklarna pendlar samtliga tidningar mellan att använda sig av benämningarna ”Ryssland” 

och ”ryssar” eller ”Sovjetunionen” och ”det sovjetiska folket” när de skriver. Därför har jag i 

undersökningen gjort samma sak. När en tidning skriver ”Ryssland” har jag gjort samma sak 

och om den i nästa artikel skriver ”Sovjetunionen” har jag gjort likadant för att försöka återge 

samma känsla eller intentioner som artiklarna kan tänkas ha.  

4. Metod 

Jag kommer att jämföra tidningarnas innehåll mot varandra, men också titta på hur tidningens 

innehåll förändras över tid. Jag kommer också att göra en bildanalys för att se om och hur 

bilderna används för att styrka politiska åsikter som tidningen har.  

   Eftersom kriget varade i 105 dagar så kommer jag inte att kunna titta på och noggrant 

analysera alla artiklar som skrivits och därmed har jag valt att titta noggrannare på vissa 

 
12 Rosén, Stellan, Tidningar i norr 1841-1981, [Övre Norrlandskretsen av Sv. tidningsutgivarefören.], [Umeå], 
1981, s. 33-35. 
13 Ibid s.48-49. 
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händelser: Upptrappningen till kriget, krigets inledande dagar, förhandlingar vid krigets slut 

och freden.  

   Artiklar i tidningarna som handlar indirekt om kriget är inte med i undersökningen. 

Exempel på sådana artiklar är de som handlar om finlandsinsamlingen och hjälporganisationer 

i Sverige. De artiklar som är med i underökningen är de som direkt handlar om strider eller 

politik som gäller Vinterkriget. 

   Jag har valt att bara använda tidningar som mina källor men informationen i dem kan vara 

bristfällig och starkt färgad av den politiska anda som rådde just då och det kan därmed vara 

svårt att förstå helheten. Därför har jag också använt mig av relevant litteratur för att förstå 

samband och bakomliggande orsaker till själva kriget, såsom den politiska andan som rådde i 

Sverige under kriget, förhandlingarna som skedde innan Sovjetunionen anföll Finland, själva 

krigs-förloppet och hur man senare förhandlade om och slöt fred. Men också litteratur som 

handlar om nyhetspress överlag och censur. 

Jag kommer i huvudsak att använda mig av en komparativ metod i denna undersökning. 

Undersökningen genomförs även med en kvalitativ metod eftersom källmaterialet analyseras 

noggrant runt de händelser som jag avgränsat mig till. Metoden är dock inte utan problematik 

för den här undersökningen. Det hade varit bäst att titta på och noggrant analysera alla 

nummer och alla artiklar som berörde vinterkriget för att få en bättre bild av processen som 

ägde rum men en sådan undersökning hade blivit allt för omfattande. 

   För att försöka få en mera övergripande bild av alla artiklar under den valda tidsperioden 

kommer undersökningen även genomföras med en kvantitativ metod där jag har undersöker 

hur många artiklar om vinterkriget som skrivits av varje tidning från november 1939 till mars 

1940 och om dessa artiklar kan ses som Finlandspositiva, Sovjetpositiva eller neutrala. Detta 

visualiseras i två diagram. Jag har valt att göra två olika diagram, ett för krigets början som 

omfattar tiden 1 november 1939 till den 31 december 1939, och ett för krigets slut som 

omfattar tiden 1 januari 1940 till den 31 mars 1940 för att man ska få en bättre överblick över 

de två händelser som jag har avgränsat mig till och för att synliggöra likheter och skillnader 

ännu mera tydligt.  

   Bedömningen om en artikel är Finlandspositiv, Sovjetpositiv eller neutral kommer jag att 

göra främst genom att titta på ordval och urval av information i artiklarna men också genom 

att försöka bedöma vad som har utelämnats ur artiklarna. Om en artikel till exempel skriver 

om ”Finlands heroiska armé” kan man genom ordvalet ”heroisk” göra bedömningen att 

artikeln är Finlandspositiv. En artikel kan också vara Finlandspositiv om ordval som till 
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exempel ” den förtryckande röda armén” använts. Här är det ordvalet ”förtryckande” som 

sätter tonen. Om en artikel skriver om de fina framgångar som den sovjetiska armén gjort och 

utelämnar framsteg som vi vet att den finska armén gjort kan man göra bedömningen att en 

artikel är Sovjetpositiv. I verkligheten är det en kombination av alla dessa faktorer och många 

andra såsom rubrik, bilder och ingresser, som använts för att analysera artiklarna.  

   Om en artikel däremot inte uppvisar några tydliga kännetecken att luta åt ett visst håll utan 

till synes bara ger saklig information, fakta, om de händelser som inträffat har jag bedömt 

artikeln att vara neutral.  

   Som tidigare nämnts ska bilder som förekommer i artiklarna analyseras för att se hur de 

används för att spegla politiska åsikter som tidningen har. Eftersom det finns väldigt många 

bilder och fotografier kommer jag inte att kunna ha med alla i undersökningen utan jag har 

valt att endast exemplifiera. 

5. Litteratur och Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera litteraturen som jag har använt för att förstå samband och 

sammanhang och också forskningen som gjorts inom ämnesområdet och vad min egen 

underökning kan tänkas tillföra till ämnet.  

Ärans vinter. Finska vinterkriget 1939-40 heter historieförfattaren Claes-Göran Isacsons bok 

om vinterkriget som gavs ut 2007. Det är en detaljerat berättande bok om det finska 

vinterkriget.  Den tar upp den finska upprustningen, förhandlingarna med Sovjetunionen, 

själva krigs förloppet bit för bit och fredsförhandlingarna i del 1 av boken.14 I del 2 beskrivs 

Sverige under vinterkriget. Här tas bland annat upp de svenska militära åtgärderna, den 

svenska hjälpen till Finland och de svenska upprustningarna under Vinterkriget.15  

   Även om boken ger bra bakgrundskunskap för själva kriget så är Isacson dock väldigt 

partisk. Han beskriver kriget som heroiskt för Finlands del och gör jämförelser som ”David 

mot Goliat” och ”Frihet mot Förtryck”.16 Detta måste tas i beräkning när man läser boken och 

man måste vara källkritisk. 

Jag har också använt mig av författaren och frilands-journalisten Allan Sandströms bok 

Vinterkriget, 1999, som är en berättande och beskrivande bok om Vinterkrigets händelser.  

Sandström tar upp både Finlands och Sveriges situationer under vinterkriget och han är inte 

alls lika partisk som Isacson även om det framgår att han tycker att Sovjet är förtryckaren i 

 
14 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s.15-212 
15 Ibid, s. 213-265 
16 Ibid, s.11 
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kriget. Han nämner ibland media och de kommunistiska tidningarna men skriver inte djupare 

än så om pressen.17 Boken handlar främst om krigets händelseförlopp och gav därför 

tillsammans med Isacsons bok en bra kontext att lägga in resultaten i. 

För att få en internationell kontext användes även boken Finska Vinterkriget, 2007 av fattaren 

Robert Edwards. Enligt Edwards är boken ett försök att belysa nödvändigheten av den 

sovjetiska utrikespolitiken offensivt försvar och hur denna kom till stånd genom försök att 

invadera Finlands territorium och varför det misslyckades.18 Han presenterar även några av 

konsekvenserna av detta. Enligt Edwards Var vinterkriget ett pinsamt misslyckande för Sovjet 

och en djupgående nedslående verkan för Finland. Ingen av parterna var vinnare i 

konflikten.19 

   I boken spelar de brittisk-franska relationerna till Sovjet och Norden en stor roll. Edwards 

anser att Finlands historia har en enastående betydelse i både europeisk och nordisk kontext 

och boken behandlar till skillnad från två ovanstående verk den brittiska och franska politiken 

kring vinterkriget. Edwards diskuterar kring de själviska orsakerna till att Storbritannien ville 

sända trupper till Finlands hjälp i slutet av kriget. 20 

Wilhelm M. Carlgren som var arkivarie och svensk historiker fick 1968 i uppdrag att utarbeta 

en historisk undersökning om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget av Hans Kungl. 

Maj:ts. År 1973 kom boken Svensk Utrikespolitik 1939-1945 ut. Carlgren beskriver den 

svenska utrikespolitiken under den tiden som en konjunkturernas och inte en principernas 

politik. Enligt Carlgren använde sig Sverige av en ”praktisk politik” som gav ett större 

spelrum än neutralitetspolitiken gjorde.21 Han redovisar väldigt konkreta ställningstaganden 

som regeringen tog och bakgrunden till dessa genom att återge de diskussioner som fördes i 

regeringen.  

   Boken tar upp ett väldigt långt tidsperspektiv jämfört med min undersökning men Sveriges 

roll i de finsk-ryska förhandlingarna som ledde fram till kriget och reaktionen som följde 

krigsutbrytandet beskrivs väldigt ingående. Det som tas upp om detta ämne är främst Finlands 

förfrågningar till Sverige om militärisk hjälp på Åland och de diskussioner och motsättningar 

 
17 Sandström, Allan, Vinterkriget, Ny utg., Libris, Örebro, 1999, s. 73-87 
18 Edwards, Robert, Finska vinterkriget, Forum, Stockholm, 2007, s. 11-12 
19 Ibid, s. 278 
20 Ibid, s. 281 
21 Carlgren, Wilhelm, M., Svensk utrikespolitik 1939-1945.Allmänna förl., Stockholm, 1973, s. 593 
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som till följd av förfrågningen uppstod i den svenska regeringen.22 Därför var denna litteratur, 

även om den inte är ny, aktuell för den här undersökningen.  

Erik Carlquist skrev 1971 Solidaritet på prov – Finlandshjälp under vinterkriget, som är en 

undersökning av den svenska hjälpverksamheten. Förutom att han tar upp vilka olika 

organisationer som fanns och deras arbete så diskuterar han det dilemma som fanns när 

Sverige både måste värna om sin neutralitet och tillfredsställa det svenska folket då 

majoriteten ville ge Finland stöd på alla fronter.   

   Det han inte behandlar är att det fanns människor som stödde Sovjetunionen och dess sak på 

grund av att de delade samma ideologi – kommunismen. Och även om han skriver en del om 

media och stödet Finland fick i de svenska tidningarna23 nämns inget om att det skulle ha 

förekommit negativ publicitet när det gäller Finland och dess skuld respektive oskuld i kriget. 

Boken ger en bra bild av vad majoriteten av Sveriges befolkning gjorde för Finland och 

skapade därmed ett ännu större sammanhang för undersökningen. 

När det gäller studier om Sveriges kommunistiska parti och de kommunistiska tidningarna 

under vinterkriget så har historikern Yvonne Hirdman gjort en avhandling 1974 som heter 

Sveriges kommunistiska parti 1939-1945. Hon skriver om det kommunistiska partiet under 

hela andra världskriget och tar noggrant upp de politiska strategier som präglade det 

kommunistiska partiet i Sverige under denna tidpunkt och hur de påverkades starkt av 

Sovjetunionens utrikespolitik.  

   I avsnittet om vinterkriget skriver hon om två förutsättningar för att förstå det svenska 

kommunistiska partiets agerande. 1) Själva grundvalen för partiet, försvaret av Sovjetunionen. 

Och 2) Sovjetunionens utrikespolitik var alltid detsamma som fredspolitik.24 För partiet var 

det alltså helt naturligt att Sovjet ville säkra sina gränser (som benämndes ”aktiv 

neutralitetspolitik”) när resten av Sverige ansåg att Finlands sak var moraliskt rättfärdig. I 

kommunisternas ögon var Finland den hotande och aggressiva makten och dessutom en av 

västmakternas spelbrickor. 25 

   Hirdman tar upp den kommunistiska pressens skriverier om pakter, förhandlingar och krig 

 
22 Carlgren, Wilhelm, M., Svensk utrikespolitik 1939-1945.Allmänna förl., Stockholm, 1973, s. 36-80 
23 Carlquist, Erik, Solidaritet på prov: finlandshjälp under vinterkriget, Allmänna förl., Diss. Stockholm : 
Univ.,Stockholm, 1971, s.9 
24 Hirdman, Yvonne, Sverges kommunistiska parti 1939-1945. Diss. Stockholm : Univ.. Stockholm, 1974, s.46 
25 Ibid, s. 47 
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men gör ingen jämförande analys med andra svenska tidningar som då återgav majoriteten av 

den svenska befolkningens åsikter.26 

Maria-Pia Boëthius bok Heder och samvete: Sverige och andra världskriget, 1999, ger en 

väldigt unik bild av forskningsfältet Sverige under andra världskriget. Enligt Boëthius består 

historia av oräkneliga röster och berättelser såväl som fakta. Och tolkningen av fakta kommer 

alltid att skifta. Därför finns det ingen gemensam sanning om andra världskriget. 

   Boëthius bok om andra världskriget koncentrerar sig på det som hände i Sverige som ingen 

helst vill minnas. Hon menar att priset Sverige fick betala för freden och metoderna man 

använde för att skydda sin neutralitet inte är förankrade hos det svenska folket och i stället 

lever en sympatisk bild av Sverige kvar hos många människor. 27 

   Förutom att hon tar upp vinterkriget och Sveriges roll där så skriver hon även bland annat 

om attentatet mot Norrskensflamman, de svenska arbetarlägren för kommunisterna och 

censuren av pressen under andra världskriget. 28 

   Boëthius menar att majoriteten av den svenska dagspressen böjde sig under det tryck som de 

utsattes för av samlingsregeringen och teg om det de bads tiga om och bara skrev det som de 

fick skriva om. De få som vågade skriva fritt utsattes för hård kritik och ibland rentav 

förföljelse.  

   Samlingsregeringen skapade en effektiv övervakning av pressen som till sist resulterade i en 

censurlag, och informationsstyrelsen som borde ha sysslat med att ge ut information till folket 

hade hand om mörkläggning. Förutom pressen censurerades även böcker, filmer och teatrar. 

   Boëthius menar att Sverige under andra världskriget hade en regering som aldrig offentligt 

tog avstånd från de nazistiska ohyggligheterna och hon tror att man hade klarat sig undan 

kriget även om man inte hade gjort så många eftergifter till Tyskland som man gjorde. 

Regeringen valde att gå med på så mycket för att få en gynnsam position ifall tyskarna vann 

kriget. Och till sin hjälp, för att få folket in på samma linje hade man den censurerade 

pressen.29 

Vinterkriget har forskats om många gånger och litet har skrivits om pressen och censuren i 

Sverige under andra världskriget men en kvalitativ analys, så väl som en kvantitativ analys 

 
26 Hirdman, Yvonne, Sverges kommunistiska parti 1939-1945. Diss. Stockholm : Univ.. Stockholm, 1974, s.48 
27 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete : Sverige och andra världskriget, Ny utg., Ordfront Förlag, Stockholm, 
1999, s. 9-14 
28 Ibid, s. 35-52 
29 Ibid, s.147-164 
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och jämförelse av norrbottniska tidningars skildrande utifrån ett politiskt perspektiv av 

Vinterkriget har inte gjorts och därför kommer min forskning att vara ett betydande bidrag. 

6.Teori 

Som teoretisk utgångspunkt kommer jag att använda mig av Håkan Hvitfelts rapport från 

1989: Nyheterna och Verkligheten – Byggstenar till en teori. Syftet med Hvitfelts rapport är 

att belysa hur och hur mycket nyhetsbilden avviker från de händelser och förhållanden i 

verkligheten som den förutsätts spegla och vad dessa avvikelser beror på.  

Hvitfelt lägger fram två grunduppfattningar för teorin: 1) Det existerar en verklighet som vi 

kan få kunskaper om och från vilken nyhetsmedierna har till uppgift att rapportera. Men 

tolkningarna och bedömningarna av denna verklighet kan variera. 2) Nyhetsmediernas 

främsta funktion uppfattas i ett demokratiskt samhälle vara att tillhandahålla saklig, sann och 

väsentlig information om denna verkligheten. Detta kan knappast uppnås med tanke på 

oändligt med begränsningar för att hitta den sanna verkligheten men det betyder inte att målet 

får eller bör förkastas. 30  

   Nyhetsförmedling bör betraktas som en process och enligt Hvitfelt kan denna process delas 

in i två dimensioner. 1) Urvalet av händelser och förhållanden att presentera i press, radio och 

tv. 2) Den journalistiska och redaktionella bearbetningen av de händelser och förhållanden 

som valts ut.31 

   Hvitfelt lägger fram några grundhypoteser för urvalet, nyhetsprocessen och dess slutresultat, 

bilden av verkligheten, och vad dessa kan förutsättas vara påverkade och begränsade av: 1) 

Samhällssystemet, som bestämmer ramarna och uttalar mål. 2) Ekonomiska förutsättningar på 

olika nivåer. 3) Politiska intressen och påtryckningar. 4) Nyhetskällor av varierande slag. 5) 

Organisatoriska faktorer inom och utom massmedierna. 6) Journalisternas arbetsförhållanden 

och kollektiva ideologi. 7) Publikens kunskaper och attityder.32  

   Dessa villkor inom journalistiken bidrar till en omformning av verkligheten och Hvitfelt 

sätter två följdhypoteser: 1) Nyhetsutbudet i press, radio och tv presenterar en i många olika 

dimensioner omformad bild av verkligheten. Och 2) nyhetsutbudet speglar ideologin hos de 

grupper som kontrollerar nyhetsprocessen. 33 

   Eftersom jag använder mig av nyhetsartiklar som mina källor och vill studera just den 

 
30 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 6. 
31 Ibid, s. 9. 
32 Ibid, s. 18. 
33 Ibid, s. 19. 
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politiska faktorn blir denna teori användbar för att tolka och resonera kring de bakomliggande 

faktorerna till informationen i artiklarna. Tidningarna i denna undersökning har valts ut 

eftersom de har anknytningar till olika partier och ideologier och därmed blir dessa olikheter i 

informationen om verkligheten ännu mera synlig.  

   Hvitfelt skriver också att just nyhetsmedierna har en central roll i den politiska 

opinionsbildningen. Han anser att den svenska dagspressen är en partipress och den företräder 

olika politiska partier, något som jag utgår från i denna undersökning.  Detta förhållande 

mellan tidningarna och partierna återspeglas i nyhetsmaterialet, de politiska åsikter som 

tidningen företräder stöds och andra åsikter motarbetas. 34 I denna undersökning kommer jag 

att försöka urskilja om detta förhållande är tydligt i just de tidningar som används i studien. 

Finns det tydliga kopplingar till de politiska partierna som var aktiva under just denna 

tidsperiod och hur ser de i sådana fall ut?  

   Nyheternas språkliga faktorer, där inte bara själva språket räknas in utan också bilder och 

symboler, rubriker och ingresser, anser Hvitfelt är viktigt att analysera för att förstå 

betydelsen av hur nyheternas relation till verkligheten behandlas. Olika intryck av en och 

samma händelse kan förmedlas om den språkliga dräkten ändras. Språkliga metoder används 

mer eller mindre medvetet för att påverka under nyhetsprocessen och förstora, dramatisera 

och förvränga verkligheten.35  

   När jag analyserar artiklarna kommer de språkliga faktorerna att spela stor roll för hur en 

artikel tolkas. Hur använder de olika tidningarna ord, rubriker, ingresser och bilder när de 

skriver? Och hur olika blir slutresultatet, beskrivningen av samma händelse beroende på den 

speciella ordskrud som varje tidning använder? 

   I dessa språkliga faktorer ingår även bilder. Hvitfelt skriver i sin rapport att hur fotografiska 

bilder och bilder överlag ofta används och kan vara bedrägliga på många sätt. Många bilder 

som används i tidningsartiklar är arrangerade, tagna i helt andra sammanhang, beskurna eller 

tagna från en viss vinkel, en bild av ett fruset ögonblick och det är ofta det unika och ej det 

typiska som avbildas.36 

   Bilderna tillsammans med rubrikerna är ofta viktigare än själva texten för att skapa den 

uppfattning som läsarna får. Enstaka bilder kan få avgörande betydelser för 

opinionsbildningen i vissa frågor.  För det mesta dramatiseras verkligheten och höjdpunkterna 

 
34Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989,s. 21. 
35 Ibid s. 134-140. 
36 Ibid s. 147. 
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betonas i de bilder som används, syftet med detta är att skapa intresse och locka till läsning. 

Det finns förstås mer eller mindre propagandistiska syften bakom att använda bilder på detta 

sätt men ofta är det just bilderna som kvarstår i minnet av en artikel.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
37 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 148. 
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Undersökningens disposition 

Undersökningsdelen har delats in i två olika delar, krigets början och krigets slut. Tidsmässigt 

har delningen gjorts vid årsskiftet 1939-40 men i huvudsak kretsar krigets början runt de sista 

dagarna i november och de första dagarna i december 1939 och krigets slut kommer främst att 

behandla de första veckorna i mars 1940.  

   Den första delen, krigets början, kommer att inledas av ett avsnitt med 

bakgrundsinformation baserat på litteraturen. Därefter kommer artiklarna som undersöks 

återges. I ett avslutande avsnitt kommer dessa att diskuteras och jämföras utifrån teorin och 

frågeställningarna. Den andra delen som behandlar krigets slut kommer att se ut på samma 

sätt som den första.  

7. Undersökning – Krigets början 

Claes-Göran Isacson skriver i sin bok Ärans vinter – Finska vinterkriget 1939-40 att Finland 

redan under våren 1939 hade börjat förbereda sig för ett anfall från Sovjetunionen. Flera högt 

uppsatta män i Finland, Mannerheim, Paasikivi och Tanner, ansåg att Finland måste vara 

relativt öppna mot de sovjetiska krav som man väntade skulle ställas, men det finska försvaret 

måste ändå förberedas. 38  

   Och de hade rätt. Den 5 oktober kallades den finska ministern i Sovjetunionen till möte med 

Molotov. Molotov meddelade då att han så fort som möjligt vill träffa Finlands 

utrikesminister Elijas Erkko för att förhandla.39  

   Isacson skriver att de krav som Stalin och Molotov framförde inte var lätta att förverkliga. 

De ville bland annat att gränsen skulle flyttas norrut från Leningrad och att Sovjetunionen 

skulle få arrendera Hangö för att bygga en militärbas där. Dessutom krävde Sovjet att alla 

finska fästningar på Karelska näset skulle förstöras. Den finska regeringen kom med ett 

motanbud som framfördes till Stalin. Han blev förvånad att en så liten stat vågade sätta sig 

upp emot Sovjetunionen och gick inte med på något av det som den finska regeringen förslog. 

Han ställde nya krav och dessa förhandlingar fortsatte fram till den 8 november utan att leda 

till något.40  

   Den 26 november 1939 sköts skott från kanoner i Mainila som ligger vid den finsk-ryska 

gränsen. Ryssarna anklagade de finska soldaterna för att ha beskjutit dem men de finska 

trupperna förnekade detta. Det var i verkligheten fråga om en provokation från Sovjetunionen. 

 
38 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s. 43. 
39 Ibid, s. 45. 
40 Ibid, s. 24. 
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Sovjet använde denna påstådda provokation från finnarna som en förevändning för att dra sig 

ur nonaggressionsavtalet som Sovjet sedan tidigare hade med Finland. Enligt Isacson hade 

Sovjet bestämt sig för krig. 41 

   Så kom kriget. Den 30 november 1939 gick Sovjet över gränsen på flera ställen utan att ha 

förklarat krig. Helsingfors bombades och anfallet väckte stor vrede bland det finska folket. 

Sovjetunionen satte in sina bästa styrkor mot Finland. Dessa var dock inte tränade att klara av 

den hemska kyla som de mötte i de finska skogarna och den finska folkarmén blev trots allt en 

formidabel motståndare.42  

   När kriget bröt ut bestod den finska krigsmakten av nio divisioner infanteri med 14 000 man 

i vardera. Under krigets lopp tillkom ett antal fristående förband men dessa var få i antal 

jämfört med Sovjetunionen som vid krigets början bestod av 1 800 000 man fördelat på 138 

divisioner och 39 brigader. Dessutom hade Sovjetunionen ett stort antal reserver, närmare 

elva miljoner man. Enligt Isacson räknade den sovjetiska ledningen med att erövra Finland 

från karelska näset till bottniska viken på 15 dygn. 43  

   Trots detta gjorde de finska trupperna under i princip hela kriget ett segt motstånd mot de 

ryska trupperna som borde ha krossat dem relativt snabbt.  

7.1. Tidningsartiklar om krigets början 

Förhandlingar i november 1939 

Det skrivs redan tidigt i Haparandabladet om förhandlingarna som pågick mellan Finland och 

Sovjet. Den andra november skriver HBL om hur ryssarna kräver att få arrendera Hangö för 

att bygga en flottbas där. Finlands regering avvisade bestämt dessa krav och menar att det inte 

går ihop med den neutralitetspolitik som Finland vill föra. Men den finska regeringen vill 

ändå vara tillmötesgående och fortsätta förhandla med Sovjet. 44 

Norrskensflamman börjar också tidigt skriva om förhandlingarna mellan Finland och Sovjet. 

Onsdagen den 1 november lyder huvudrubriken: ”Sovjets förslag till Finland blygsamma”. På 

Flamman har de alltså en annan bild av situationen, de menar att Sovjet bara vill ha några 

finska öar och arrendera ett litet stycke finskt territorium vid finska vikens utlopp för att 

använda som flottbas. Sovjet bjuder dubbelt så stora landområden i Karelen som 

kompensation och Sovjet har både rätt och en plikt att vidtaga dessa åtgärder, Leningrads 

 
41 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s. 66. 
42 Ibid, s. 70. 
43 Ibid, s. 50. 
44 “Det ryska Kravet på flottbas vid Hangö avvisas bestämt av Finlands regering”, Haparandabladet, 57:126 
(1939) s.3 
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säkerhet är ytterst viktig och det Sovjet har bett om är för att kunna skydda just Leningrad.45 

   Den 2 november lyder en huvudrubrik i Flamman: ”Finland skramlar med vapnen”. Finland 

är på krigsstigen eftersom de ser Sovjets krav som ett brott mot neutraliteten. Flamman 

uppmärksammar också vad andra tidningar skrivit om sovjetförslagen och hur de sprider 

lögner om att Sovjet kräver för mycket av Finland. Lögnerna har nu skingrats, Sovjet vill bara 

trygga landets säkerhet och vänskapsförhållandet med Finland, och de förslag som Sovjet har 

gett Finland är nämligen både blygsamma och inskränkta, förslagen är det absolut minsta som 

behövs för Sovjets säkerhet.46  

   Under förhandlingarnas gång i november 1939 menar Norrskensflamman att Finlands 

oavhängighet inte är hotad som följd av de sovjetiska förslagen men den finländska 

arrogansen och oförsonligheten kan äventyra förhandlingarna, och att Finland ej kan gå med 

på minimiförslagen är ofattbart. 47  

Fredagen den 24 november börjar artiklar om förhandlingarna mellan Finland och sovjet att 

komma i fokus i Norrbottens-Kuriren. NK skriver att ryssarna måste pruta på sina fordringar 

och att om Finland godtog kraven skulle de bli en rysk vasallstat. NK berättar att sovjetiska 

källor anser att Finland är fientliga mot Sovjet och gör allt för att förhandlingarna inte ska ge 

en fredlig lösning. Men finska källor menar att verkligheten är den motsatta och att Finland är 

parten som gör allt för att Finland och Sovjet ska komma fram till en fredlig lösning.48 

De Sovjetiska kraven som tidningarna skriver om stämmer överens med den tidigare 

forskningen som vi kan se i Allan Sandströms bok, Vinterkriget49, och i Isacsons bok, Ärans 

vinter.50 

Skotten i Mainila 

I Norrländska Socialdemokraten den 27 november 1939 lyder huvudrubriken på första sidan: 

”Blodigt intermezzo vid finsk-ryska gränsen.” och underrubrikerna: ”Finsk kanonad säga 

ryssarna” och ”Finland förnekar. Marsch tillbaka 25 km. Sovjets omedelbara krav.” Dagen 

innan hade alltså skotten i Mainila ägt rum och Sovjet anklagar de finska trupperna för att ha 

orsakat tre ryska soldaters och en underofficers död och därtill ska nio ha sårats. I NSD undras 

det om detta kan vara en rysk lögn, de finska myndigheterna menar nämligen att de finska 

 
45 ”Sovjets förslag till Finland blygsamma”, Norrskensflamman, 34:253 (1939) s.1. 
46 ”Lögnerna omkring sovjetförslagen skingras”, Norrskensflamman, 34:254 (1939) s.4.  
47 ”Finlands oavhängighet icke hotad genom ryska förslagen” Norrskensflamman, 34:263 (1939) s.1. 
48 ”Ryssarna måste pruta på sina fodringar” Norrbottens-Kuriren, nr.276 (1939)Kuriren 24 nov. 1939 s.4 
49 Sandström, Allan, Vinterkriget, Ny utg., Libris, Örebro, 1999, s. 35-36 
50 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s. 23 
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trupperna inte har avlossat några skott men att de sovjetiska trupperna under nämnd tidpunkt 

ska ha haft en militärövning. Men Sovjets krav är tydliga, de finska trupperna ska dra sig 25 

kilometer tillbaka från gränsen.51   

   Och det fortsätter nästa dag tisdagen den 28 november. Rubrikerna i NSD lyder: ”Ryssland 

skramlar med vapnen.”, ”Trumeld mot finnarna i radio och resolutioner.”, ”Ej ett enda skott 

från finska sidan.” och ”Sovjets beskyllningar grundlösa.”. Nu har NSD fått ta del av en 

undersökning som de finska myndigheterna har offentliggjort och de har kunnat konstatera att 

de finska trupperna inte har gjort något för att provocera. Finska regeringen har svarat den 

Sovjetiska med en not där det står att Finland kan gå med på att dra sina trupper tillbaka om 

Sovjet gör det samma.  

   NSD skriver vidare att den finska regeringen inte kan förebrås och den sovjetiska hållningen 

till situationen kallas oresonlig. Kravet från Sovjet är dock ett tecken på att Finland måste 

vara på sin vakt och den finska befolkningen beskrivs av tidningen som lugn, beslutsam och 

med en försvarsvilja som inte kan rubbas av skrämselpolitik.52  

   Onsdagen den 29 november skriver NSD om rapporter från Moskva som säger att nya 

gränsintermezzon har ägt rum. Fem finska soldater ska ha öppnat eld mot ryska styrkor och 

därmed har Sovjet sagt upp det rysk-finska nonaggressionsfördraget som hade funnits sen 

tidigare. Sovjet säger också att noten som Finland lämnat in ansågs fientlig i och med att 

Finland förnekar att de har anfallit och vägrar att dra tillbaka sina trupper. Trupperna på 

karelska näset ligger för nära Leningrad och är ett mycket allvarligt hot mot den ryska 

säkerheten. NSD skriver dock att ingen vettig människa kan tro på detta. 53 

   Torsdagen den 30 november rapporterar NSD att Sovjet nu avbrutit sina diplomatiska 

förbindelser med Finland på grund av att Sovjet anser att de uppträtt arrogant och hotfullt mot 

Sovjet. Molotov har nu gett beredskapsorder till den röda armén. NSD tycker inte att Finland 

har kränkt nonaggressionsavtalet och påståenden om att Finland skulle ha provocerat Sovjet 

till detta avvisas, men läget är utan tvekan allvarligt. 54 

I NK rapporteras den 27 november att Sovjet kommit med allvarliga anklagelser mot Finland. 

Finland ska enligt Sovjet ha öppnat eld mot ryska soldater på karelska näset. Fyra ska ha dött 

och nio blivit skadade. Sovjet menar att detta är en provokationshandling och demonstrationer 

mot Finland har ägt rum runt om i Sovjet. Molotov vill att de finska trupperna drar sig tillbaka 

 
51 “Blodigt intermezzo vid finsk-ryska gränsen” Norrländska Socialdemokraten, 21:275 (1939) s.1,5 
52 “Ryssland skramlar med vapnen”, Norrländska Socialdemokraten, 21: 276 (1939) s.1,5. 
53 “Moskva rapporterar nya “gränsintermezzon””, Norrländska Socialdemokraten, 21:277(1939) s.1,8 
54 “Rysk-finska spänningen ökad” Norrländska Socialdemokraten, 21:278 (1939) s.1,8. 
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25 kilometer från gränsen. Finland bestrider uppgifterna om att en provokation skulle ha ägt 

rum. Finska myndigheter har gjort en undersökning och funnit att inga skott har avlossats från 

den finska sidan, däremot har de ryska trupperna haft en militärövning vid tidpunkten för 

skotten. Finlands svar på Molotovs krav är att de inte kommer att dra tillbaka sina trupper då 

det inte finns bevis för att en provokation har ägt rum och NK tycker att den ryska ängslan för 

anfall är löjeväckande.55 

   Den 28 november vet NK mer om gårdagens händelse. De finska myndigheterna har gjort 

en noggrann undersökning och konstaterat att skotten kom från de ryska trupperna och 

Finland har inte gjort något som kan anses vara fientligt mot Sovjet. Finland kan dock gå med 

på att dra tillbaka sina trupper från gränsen om Sovjet gör detsamma. Detta svar var inte vad 

Sovjet hade förväntat sig och har väckt stor ilska och Finland måste nu vara på sin vakt och 

förbereda sig på det värsta. NK hyllar här det finska folket och menar att ingen 

skrämselpolitik kan rubba dess lugn, beslutsamhet och försvarsvilja och det råder fullständigt 

samförstånd mellan regeringen och folket.56  

   Nästa dag skriver NK att situationen har eskalerat ytterligare, Molotov har nu efter att ha 

fått Finlands svar sagt upp nonaggressionspakten och Sovjet riktar flera anklagelser om nya 

gränsprovokationer mot Finland. NK skriver om Sovjet: ”ulven kastar fårahamnen”, och NK 

tycker att Sovjets ”rädsla” för ett finskt angrepp är löjligt med tanke på hur stor armé Sovjet 

har jämfört med Finland. Ändå såg Sovjet Finlands svar som ett direkt hot mot Leningrad och 

de anser att Finland utfört systematiska kränkningar mot Sovjet och därför är de berättigade 

att säga upp pakten. Finlands svar är fortfarande detsamma, de har undersökt de gamla och 

nya anklagelserna och kommit fram till att de är falska. Men finnarna är nu beredda på det 

värsta och har nästan helt gett upp hoppet om en fredlig lösning.57 

Den 27 november rapporterar Norrskensflamman om skotten i Mainila. Finsk artillerield ska 

ha riktats mot sovjetiska trupper och fyra soldater har dött och nio har blivit sårade. De 

sovjetiska ledarna har satt igång en undersökning av händelsen. De ryska trupperna besvarade 

inte provokationerna och Sovjet kräver att de finska trupperna skall dras tillbaka.58 Finland 

förnekar anklagelserna och menar att skotten kom från de sovjetiska trupperna när de utförde 

en militärövning. Men detta övertygar inte på Norrskensflamman, de fräcka provokationerna 

har också upprört det sovjetiska folket som beskrivs som ett enigt folk, lugna och 

 
55 ”Allvarliga ryska anklagelser mot Finland” Norrbottens-Kuriren, nr.278 (1939) s.4. 
56 ”De sju kanonskotten voro ryska, hävdas i lugn finsk förklaring” Norrbottens-Kuriren, nr. 279 (1939) s. 5. 
57 ”Nya otroliga anklagelser riktas mot Finland” Norrbottens-Kuriren, nr.280 (1939) s.5. 
58 ”Finsk artillerield mot ryska trupper” Norrskensflamman, 34:275 (1939) s.1,8. 



 
 

22 
 

beslutsamma. Folket har samlats till möten runt om i Moskva där de protesterar för sina 

klassbröder i Finland, arbetarna och bönderna, och folket är övertygade om att de inte vill ha 

krig utan det är de finska härskarna som provocerar och vill krig. 59 

   Den 29 november rapporterar Norrskensflamman om nya provokationer från Finland. 

Finska soldater har gått över den ryska gränsen vid ishavet och blivit tillbakavisade. På grund 

av detta har Sovjet känt sig tvingade att säga upp nonaggressionsavtalet. Det sovjetiska 

folkets tålamod är nu slut och anti-finska demonstrationer har ägt rum landet över. 60 

   Nästa dag den 30 november rapporterar Flamman att de diplomatiska förbindelserna mellan 

Sovjet och Finland nu är brutna. Finland har en gräns mot Sovjet som är ca. 1800 km lång 

varav den största delen är obefäst men där gränsen går bara 30 km från Leningrad har Finland 

byggt starka befästningar. Flamman undrar varför Finland koncentrerat sina styrkor just här 

utanför Leningrad om man endast hade för avsikt att försvara sig?  

   Molotov har hållit ett radiotal där han säger att Sovjet var tvungna att vidta omedelbara 

åtgärder för att skydda statens yttre säkerhet och de sovjetiska trupperna har nu fått 

beredskapsorder. Sovjets förslag till Finland stötte emot en arrogant vägran att diskutera och 

Finland har genom sina provokationer inte respekterat nonaggressionsavtalet. Sovjet hotar 

inte Finlands självständighet då regeringens enda mål är att skydda Sovjetunionen och 

Leningrad. Molotov tror ännu att man under lämpliga förhållanden ska kunna komma fram till 

en lösning.61 

Den 30 november - Kriget får sin början 

Torsdag den 30 november lyder rubrikerna i NK: ”Ryssland har gått till angrepp mot Finland” 

och ”Ryska trupper överskredo gränsen på Karelska näset torsdag morgon”. Bomber har fällts 

i Helsingfors och anfall har gjorts både längst upp i norr och i söder från sjösidan. NK skriver 

hur Finland in i det sista erbjöd sig att utrymma Karelska näset, vilket är en långtgående 

eftergift men Sovjet svarade bara med att bryta förbindelserna. Läget är nu allvarligare än 

någonsin. 62 

   Den 1 december rapporterar NK om ryska bombraider över finska samhällen, men finnarna 

tar överfallet med fattning och är långt ifrån panikslagna. Livet fortgår någotsånär normalt 

trots kriget. NK är upprörda över att Sovjet dagen innan gick över gränsen utan att ge 

krigsförklaring och NK skriver att Sovjet ”red på provokationshandlingarna från Finland”. 

 
59 ”Våldsam harm i Sovjet” Norrskensflamman, 34:276 (1939) s.1,8. 
60 ”Nya finska provokationer” Norrskensflamman, 34:277 (1939) s.1,8. 
61 ”Förbindelserna brutna mellan Sovjet och Finland” Norrskensflamman, 34:278 (1939) s.1. 
62 ”Ryssarna har gått till angrepp mot Finland” Norrbottens-Kuriren, nr.281 (1939) s.4.  
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Men även om Sovjet skyller kriget på Finland så tycker NK att Finland med rent samvete kan 

se tillbaka på förspelet till kriget och de anser att det finländska folket är ett lysande föredöme 

för hela världen.  

   NK skriver att den finska regeringen avgick natten till den första december efter att ha 

mottagit riksdagens förtroendevotum. Finland hoppas på att den nya regeringen som bildas 

ska kunna nå en överenskommelse med Moskva. Skulle det kunna vara möjligt att få 

vapenstillestånd efter bara en dags krig? 63 

Den första december bekräftas oron man haft då NSD kan meddela att det nu råder krig 

mellan Sovjet och Finland. Ryssarna har gått över gränsen med flyg och infanteri på flera 

olika ställen utan att ge en officiell krigs-förklaring och NSD poängterar att de finska 

trupperna inte har gått till anfall mot de sovjetiska utan att de bara försvarar. Finska 

presidenten har gjort ett uttalande där han förklarar att Finland befinner sig i krigstillstånd och 

att Mannerheim är överbefälhavare för den finska armén. NSD skriver också hur anfallet från 

Sovjet har väckt avsky världen över och lett till protester mot kommunismen.64 

Fredagen den första december rapporterar Flamman att Finlands provokationer har lett till 

krig. De ryska trupperna gick till aktion på torsdagen för att tillförsäkra Sovjet fred vid sina 

gränser. Sovjet har bombat militära mål och släppt flygblad över arbetarstadsdelar, något 

Flamman är förtjust över. 

   De finska nyhetsförmedlingarna skriver att Sovjet skulle ha bombat civila mål och därmed 

dödat kvinnor och barn men detta är bara lögner. Arbetarbödeln, som Flamman kallar 

Mannerheim, har utnämnts till överbefälhavare över de finska trupperna. Enligt uppgifter har 

ryssarna redan nått framgångar och ockuperat hela Fiskarhalvön, en betydelsefull strategisk 

position. Flamman återger den finska militärrapporten, men vissa delar av den skriver de rent 

ut är lögnaktiga och de lägger sin tillförlit till de ryska rapporterna istället. 65 

   Lördagen andra december – tidningen beslagtagen.  

Krigets inledande månad. 

Den andra december skriver NSD om hur ryssarna har lidit svåra nederlag. Två ryska 

kompanier ska ha blivit fullständigt utplånade av den finska armén. NSD rapporterar att några 

kommunistiska finska politiker nu har bildat en ny ”regering” som ska upprätta en 

demokratisk folkregim i Finland som ska leva i fred med Sovjet men inte upprätta sovjetstyre. 

 
63 ”Täta ryska bombraider över finska samhällen” Norrbottens-Kuriren, nr.282 (1939) s.4-5 
64 ”Krig Sovjet-Finland” Norrländska Socialdemokraten, 21:279 (1939) s.1,8. 
65 ”Finlands provokationer har lett till krig” Norrskensflamman, 34:279 (1939) s.1,6. 



 
 

24 
 

NSD är föga imponerad av detta och kallar den nya regeringen för ”Finlands förrädare”.66 

   De följande dagarna visar NSD tydligt att de är för Finland och fientligt inställda till 

Sovjetunionen. De rapporterar att Sovjet för krig mot kvinnor och barn och att de behandlar 

civilbefolkningen omänskligt. De finska trupperna stoppar de ryska anfallen och Finlands folk 

står eniga bakom sin regering. Dessutom skriver NSD att Finland åter har försökt ta upp 

förhandlingar med Sovjet för att sluta fred, men Sovjet verkar inte vara intresserade.67 

   Under resten av december fortsätter NSD att rapportera om hur Finland lyckas stå emot de 

ryska anfallen, de skriver att försvarslinjerna är orubbade och att de finska trupperna tappert 

håller stånd mot den röda armén. Dessutom verkar de sovjetiska soldaterna vara dåligt 

utrustade för terrängen och kylan och de stupar i massor och lämnar efter sig krigsbyte till 

finnarna.  

Den andra december rapporterar NK att de finska trupperna gör bra ifrån sig och tappert 

försvarar, de har mejat ner två ryska kompanier till sista man och förstört en hel del 

pansarvagnar. Ryssland har endast gjort framgångar mot civilbefolkningen, alltså att de 

bombat civila samhällen, något NK anser bryter mot krigsföringens regler.  

   NK skriver att media i Moskva meddelat att Molotov och en man som heter Kuusinen har 

bildat en ny finsk folkregering med avsikt att störta den nya finska regeringen som bildats och 

att det skett uppror runt om i Finland. Uppgifterna är enligt NK skrattretande och de skriver 

att det i Finland just nu är motsatsen till uppror, den finska allmänheten står enade. 68 

   Den 4 december rapporterar NK att de ryska trupperna fortfarande inte nått några 

framgångar. Och eftersom de lidit svåra nederlag tar de ut sin hämnd på kvinnor och barn där 

de kan komma åt dem. Finland har alltjämt hopp om att man ska kunna nå en fredlig lösning 

men Moskva verkar inte vilja förhandla. De förhandlar bara med den i Moskva nybildade 

finska folkregeringen. Denna så kallade regering hånskrattar man åt världen runt. 69 

   NK fortsätter skriva på samma sätt. Finnarna är tappra och modiga och uträttar underverk i 

kampen mot den jättestora grannen. NK skriver om flera hjältehistorier från slagfältet. Ett 

exempel är historien om en ensam finne som sköt ner 52 ryssar och drev ett helt ryskt 

kompani på flykten. Finlands försvarskraft är fortfarande obruten, och detta, enligt NK 

medger till och med ryssarna.  

 
66 ”Ryssarna lida svåra nederlag” och ”Finlands förrädare bilda egen regering”, Norrländska Socialdemokraten, 
21:280 (1939) s.1,8.  
67 ”Sovjet för krig mot kvinnor och barn”, Norrländska Socialdemokraten, 21:281 (1939) s.1,5.  
68 ”Finska trupperna bita kännbart ifrån sig” Norrbottens-Kuriren, nr.283 (1939) s.4,6. 
69 ”De ryska framgångarna utebli alltjämt” Norrbotten-Kuriren, nr.284 (1939) s.4-5.  
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   Ända fram till årsskiftet 1939-40 finns det nästan inga artiklar alls i NK där det skrivs om 

att Sovjet skulle ha haft några framgångar i kriget. Ett undantag är den 19 december då NK 

skriver om hur den ryska armén har gjort betydande framryckningar på nordfronten. Och här 

beskriver de också för en gångs skull de ryska trupperna som väl utrustade. 70 

Det finns ett glapp i mina källor från Haparandabladet fram tills den 12 december. Därefter är 

innehållet ganska lika det som man kan läsa i NSD och Kuriren. Den 12 december rapporterar 

HBL om hur sju ryska kompanier har blivit nedgjorda i slaget vid Suomussalmi. Och HBL 

noterar att de få och otydliga rapporterna som den ryska sidan delger världen tyder på att de 

inte har gjort några större framgångar. De lider förluster på flera fronter och de tar sig väldigt 

långsamt fram.71  

   HBL skriver under resten av december om hur de ryska trupperna inte kan rubba de finska 

truppernas lugn och man tar som NSD och NK Finlands parti i konflikten men på ett mera 

dämpat sätt. Det är svårt att hitta rapporter om Sovjets framgångar, kanske för att de gjorde så 

få men de ryska trupperna hyllas inte för vad de gör på samma sätt som de finska.  

Flamman rapporterar den fjärde december om den i Terijoki nybildade finska regeringen. 

Ledarna för denna finska motregeringen har träffat Sovjetiska ledare och undertecknat en 

vänskaps och biståndspakt. Det nya Finland kommer att få nästan hela Karelen i utbyte mot 

att Finland ger upp landet närmast Leningrad och låter Sovjet få arrendera Hangö för att 

anlägga en bas för sin krigsflotta där.  

   De finska nyhetsutsläppen har rapporterat att Finland skulle ha krossat hela ryska kompanier 

utan att själv ha förlorat några trupper och att Sovjet skulle ha fört krig mot kvinnor och barn. 

Detta är enligt Flamman vansinniga historier som står helt i motsatts till allt man vet om den 

röda armén. Istället för dessa rapporter så kommer Flamman att ge riktiga och sakliga 

frontrapporter som inte förnekar att Sovjet har mött motstånd utan ger en objektiv syn på det 

hela. Sanningen är att den röda armén mötte ett hårt finskt motstånd, Sovjet medger att det var 

svårt att ta sig igenom de finska försvarslinjerna men de kunde bryta dem till slut. 72 

   Den femte december har Molotov fortfarande inte förhandlat med den nybildade finska 

regeringen i Helsingfors, Sovjet förhandlar endast med den finska republikens representanter i 

Terijoki. Med dem kom man fort överens och det gav resultat. Och när det finska folket till 

slut befrias från sina nuvarande ledare i Helsingfors så kommer den röda armén att marschera 

 
70 ”Ryska övermakten rycker snabbt fram i norr” Norrbottens-Kuriren, nr.297 (1939) s.7. 
71 ”Sju ryska kompanier nedgjordes i går vid Suomussalmi”, Haparandabladet, 57:143 (1939) s.3. 
72 ”Röda armén bröt hårt finskt motstånd” Norrskensflamman, 34:281 (1939) s.1,6. 
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tillbaka.73 

   Under resten av december är innehållet i artiklarna i Flamman konsekventa. De handlar om 

Sovjets vinster och Finlands förluster. Moskva dementerar alla de utländska uppgifterna om 

att Sovjet skulle ha lidit svåra nederlag och Flamman skriver istället om vilka framsteg Sovjet 

gör och hur de finska trupperna tvingas retirera. Flamman skriver inte att Sovjet gör lätta 

framsteg utan att det är hårda strider mellan styrkorna, men Sovjet går alltid vinnande ur 

striderna.  

   Något Flamman också beskriver är hur de finska trupperna när de retirerar bränner allt i sin 

väg, ”återtåg i mordbrändernas tecken” lyder en rubrik i Flamman, något som tyder på att 

finnarna skulle bränna ihjäl folk och byar när de flyr, och de sovjetiska trupperna bygger upp 

byar igen samtidigt som de är på frammarsch. Den röda armén är hjältarna som ska befria det 

finska folket från de finska ledarna och de finska trupperna.74  

   Den 27 december skriver flamman om slaget vid Suomussalmi. De skriver att Mannerheims 

trupper har lidit svåra förluster vid Suomussalmi men att ryktena om att de ryska trupperna 

skulle ha haft några förluster där inte har blivit bekräftade. 75 

8. Analys – Krigets början 

November-December 1939 

Tidning och 

Antal tidningar 

NSD  

50 tidningar 

NK  

50 tidningar 

Flamman  

49 tidningar 

HBL  

20 tidningar 

Antal artiklar 78 119 52 13 

Fin.Pos. 66 107 0 2 

Sovj.Pos. 0 0 45 0 

Neutral 12 12 7 11 

 

Den kvantitativa undersökningen visualiserar hur de olika tidningarna förhåller sig till 

Vinterkriget beroende på ideologi. Under november och december 1939 är det NK som har 

skrivit flest artiklar och NSD har skrivit näst flest. Och under denna tidsperiod ligger de 

ganska nära varandra politiskt men väldigt nära varandra vad gäller åsikter rörande 

Vinterkriget. Majoriteten av det som skrivs är klassat som Finlandspositivt, några få artiklar är 

neutrala och varken NSD eller NK har några artiklar som skulle kunna klassas som 

 
73 ”När finska folket befriats” Norrskensflamman, 34:282 (1939) s.1,8. 
74 ”Mannerheims armé lämnar allting öde” Norrskensflamman, 34:292 (1939) s.1,8. 
75 ”Svåra förluster för Mannerheims trupper” Norrskensflamman, 34:299 (1939) s.1,6. 



 
 

27 
 

Sovjetpositiva.  

   Flamman har skrivit något färre artiklar om kriget och med detta i beaktande är Flamman 

enligt den kvantitativa undersökningen med sju artiklar klassade neutrala mer neutrala än vad 

NK och NSD är. Men mest neutral är HBL med endast 13 artiklar varav elva är klassade som 

neutrala och två som Finlandspositiva. Detta är ett ganska intressant resultat med tanke på den 

geografiska aspekten och den finskspråkiga läsarkretsen som HBL hade.  

   Men man kan också tänka sig att om HBL hade skrivit fler artiklar och jag hade haft tillgång 

till alla som skrivits under tidsperioden så hade resultatet inte varit fullt så neutralt. Det är 

också intressant med tanke på att HBL var moderat under den här tidsperioden, och en annan 

tidning som också klassades som moderat var NK och som man kan se i tabellen var NK den 

minst neutrala tidningen av alla i den kvantitativa undersökningen under november - 

december 1939. 

Den kvalitativa analysen visar att det redan under förhandlingarna i november 1939 syntes hur 

tidningarna börjar dra åt olika håll. HBL och NK som var relativt politiskt samstämmiga var 

inne på samma spår, de ryska kraven var för stora och ryssarna måste pruta på sina fodringar. 

Båda tidningarna framställer också Finland som tillmötesgående för att de ville fortsätta 

förhandla och att Finland gjorde allt för att komma fram till en fredlig lösning.  

   Flamman däremot, som var öppet kommunistisk tycker att de ryska förslagen var 

blygsamma, inskränkta och det absoluta minimum Sovjet kunde be om för att säkra gränsen 

mot Leningrad. Sovjet ville ju bara ha några finska öar och lite finskt territorium och för detta 

erbjöd Sovjet till och med kompensation, kompensationen nämns inte i övriga tidningar. I 

Flamman porträtteras Finland som det land som var på krigsstigen och skramlar med vapnen. 

Det är nästa svårt att förstå att tidningarna skrev om samma förhandlingar. 

   När tidningarna skrev om skotten vid Mainila var själva informationen väldigt lika i alla 

tidningar, men hur de framställde informationen skilde sig. Fyra ryska soldater hade dött och 

nio hade blivit skadade av artillerield vid gränsen och Sovjet krävde att Finland skulle dra 

tillbaka trupperna 25 km. Finland bestred dessa uppgifter och NSD var övertygade om att det 

var en lögn från Sovjets sida och NK var inne på samma spår. Flamman däremot var inte 

övertygade om att Finland skulle ha varit oskyldiga.  

   NSD och NK skrev liknande saker om hur Sovjet var oresonliga och att deras ängslan för 

finskt anfall var löjeväckande. NK skrev till och med att Sovjet är ulven som kastar 

fårahamnen när de sade upp nonaggressionspakten med Finland. Flamman skrev däremot att 

Sovjet var tvungna att säga upp avtalet på grund av Finlands provokationer och Flamman 
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kunde inte förstå varför Finland koncentrerade sina styrkor utanför Leningrad om Finland inte 

ämnade anfalla Sovjet. 

   Både NSD och NK gav en beskrivning av Finlands folk som lugna, beslutsamma och 

försvarsvilliga. De båda tidningarna måste ha använt samma citat eftersom orden är exakt 

samma. Flamman däremot beskrev det sovjetiska folket som lugna och beslutsamma.  

På grund av detta kan man konstatera att urvalet av innehåll i tidningarna var väldigt lika men 

hur innehållet framställs varierade mycket och detta berodde antagligen främst på 

tidningarnas politiska inriktning.  

   När kriget fick sin början den 30 november 1939 var NK och NSD fortfarande på samma 

linje, även om NK skrev betydligt mer ingående om händelserna än vad NSD gjorde. Det var 

Sovjet som hade gått till anfall och dessutom utan att ha gett krigsförklaring. NK skrev att 

Finland in i det sista försökte hålla freden men Sovjet bröt förbindelserna. Trots detta var det 

finska folket långt ifrån panikslagna och NK och NSD skrev att de var ett föredöme för hela 

världen. NSD skrev dessutom att de finska trupperna enbart försvarade och ger därför ett 

intryck av att de var bättre än de Sovjetiska trupperna som anföll. 

   Flamman skrev däremot att det var Finlands provokationer som har ledde till krig och att de 

ryska trupperna gick till aktion och inte till attack. NK och Flamman skrev båda om 

bombandet av Helsingfors men från väldigt olika synvinklar. NK beskrev det som en attack 

på civilbefolkningen medan Flamman poängterade att Sovjet bara bombade militära mål.  

Här syns det att urvalet av information tidningarna gav ut börjar variera något från tidning till 

tidning men störst skillnad är det fortfarande på hur tidningarna beskriver informationen de 

gav ut. Ett till exempel är hur man presenterade Mannerheim. NSD skrev bara att han har 

blivit utnämnd till överbefälhavare över den finska armén medan Flamman benämnde honom 

med öknamnet arbetarbödeln.  

   Den andra december stötte jag på något intressant i min undersökning av Flamman. Denna 

tidning var beslagtagen. Eftersom jag inte har kunnat läsa den vet jag inte exakt varför men 

med tanke på Flammans politiska färgning och stödet tidningen gav till Sovjetunionen är det 

troligt att myndigheterna därmed beslagtog det här numret.  

   Trots att det rådde tryckfrihet i Sverige vid den här tiden kunde regeringen utfärda 

undantagstillstånd under krigstider. Även om Sverige själva inte var i krig utan var neutrala så 

ansåg regeringen att en censur var nödvändig för att hålla det svenska folket på samma linje 

som regeringen. Det var inte bara tidningar som censurerades. Boethius skriver att även 

böcker, filmer, teater och revyer censurerades. Allt som ansågs anstötligt, främst mot 
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Tyskland då, klipptes bort.76  Även det senare attentatet mot Norrskensflamman var en sorts 

våldscensur.  

Under krigets inledande månad var urvalet av innehåll i NSD, NK och HBL väldigt lika. 

Tidningarna skrev om hur de finska trupperna utplånade och mejade ner hela kompanier av 

den ryska armén. Dessa ”historier” kallades vansinniga av Flamman som menade att de är den 

enda tidningen som gav ut sakliga rapporter. Det skrevs i NSD och NK att den finska 

regeringen ville förhandla om fred med den ryska, men att Sovjet inte verkade vara 

intresserade.  

   NSD och NK skrev om den finska folkregeringen som bildades i Terijoki. I NSD kallades 

de för förrädare och i NK skevs det hur det hånskrattas världen runt åt denna så kallade 

regering. Flamman skrev också om denna nya finska folkregering men de hade en väldigt 

annan syn på den än de andra tidningarna. I Flamman trodde man på denna motregering och 

de rapporterade hur Terijokiregeringen skrev under en vänskaps- och biståndspakt med 

Sovjet. Dessutom gick Terijokiregeringen med på avtalen om Hangö och Karelen som den 

finska regeringen i Helsingfors inte hade velat gå med på. 

Nu började tidningarna beskriva de olika arméerna och de beskrevs väldigt olika. NSD, NK 

och HBL beskrev de finska trupperna som heroiska, tappra, modiga och lugna och de slog 

tillbaka alla anfall som den sovjetiska armén gjorde och ofta publicerades hjältehistorier från 

fronten.  

   Den sovjetiska armén beskrevs däremot på ett väldigt ofördelaktigt sätt av dessa tidningar. 

Tidningarna skrev att de förde krig mot kvinnor och barn och att de tog ut sina nederlag på 

civilbefolkningen och behandlade dem omänskligt. Den sovjetiska armén beskrevs även som 

långsamma och dåligt utrustade och trupperna stupade därför i massor.  

   Flamman beskrev arméerna i princip som det motsatta. Att Sovjet skulle ha krigat mot 

kvinnor och barn står i motsatts till allt man visste om den röda armén skrev Flamman. Och 

även om de medgav att det var svårt att ta sig igenom de finska försvarslinjerna så bröt Sovjet 

dem till slut. Den röda armén var hjältarna som skulle befria Finland.  

   Flamman skrev att de finska trupperna blev tvungna att retirera och när de gjorde det så 

startade de mordbränder, vilket betyder att de skulle ha bränt ihjäl människor i byarna, en 

väldigt allvarlig anklagelse. Det lilla Flamman skrev om slaget vid Suomussalmi, som anses 

vara en stor vinst för de finska trupperna var att Finland hade lidit stora förluster och att 

 
76 Boëthius, Maria-Pia, Heder och samvete : Sverige och andra världskriget, Ny utg., Ordfront Förlag, Stockholm, 
1999, s. 159 
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ryktena om att Sovjet skulle ha förlorat stora mängder manskap och krigsmaterial ej hade 

blivit bekräftade och Flamman kommenterade det inte mera ingående.  

Den sjätte december 1939 publicerade NK en bild.  

 

Bilden föreställer ett litet barn, en flykting från Finland som hade kommit till Sverige och här 

sover hen på en hyvelbänk. Enligt Hvitfelt strävar man i tidningsartiklar efter att publicera 

bilder som är så dramatiska som möjligt. Och denna dramatik ökas ofta genom bildtexten man 

använder.77  

   Att en tidning använder en bild av ett barn och inte en vuxen ökar dramatiken och denna 

bild publicerades antagligen för att röra upp känslor hos de som såg den. NK var även starkt 

påverkade av politiska intressen och påtryckningar och detta resulterade i att tidningen ville 

styra läsarnas åsikter i en viss riktning. Samtidigt som läsarna får sympatiska känslor för de 

finska flyktingarna blir de även arga på de som är ansvariga för att just detta lilla barn måste 

sova på en hyvelbänk, i detta fall Sovjetunionen och kommunisterna.  

   Förutom att dagstidningarna är politiska är de även kommersiella företag som konkurrerar 

med varandra skriver Hvitfelt.78 För tidningarna gäller det att sälja prenumerationer, 

lösnummer och annonsplatser. Nyhetsmaterialet präglas av detta eftersom man vill attrahera 

så många läsare som möjlig. Nyheterna ska alltså vara så attraktiva som möjligt och/eller 

vädja till människors känslor så som den här bilden gjorde. 

 
77 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 53 
78 Ibid, s. 21 
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Den 15 december 1939 publicerade Flamman en bild. 

 

På bilden kan man se en råtta på väg till fronten med en portfölj där det står ”våra utsända 

medarbetare”. Bildtexten lyder: ”Borgarpressens utsända medarbetare till Mannerheims 

krigsläger är veritabla frontråttor, som girigt sväljer rubb och stubb av den avskrädeshög av 

krigslögner, som de vitgardistiska officerarna kastar till dem.”  

   Detta är en tydlig politisering av nyheter, alltså att tidningar vinklar nyheter utifrån 

nyhetsmediets politiska inriktning79, och ett tydligt exempel på att Norrskensflamman var en 

del av partipressen och företrädde det kommunistiska partiet genom urval och bearbetning. 

Tidningen lyfte fram sitt eget parti, det kommunistiska partiet och motarbetade andra.80 Här 

försökte Flamman skapa misstro för övriga tidningar och den information som de gav ut, både 

för att främja sitt parti men antagligen också för att öka försäljningen av sin egen tidning. Om 

detta lyckades är oklart. 

 
79 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 105 
80 Ibid, s.21 
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9. Undersökning - Krigets slut 

Isacson skriver att den finska regeringen redan under krigets första dagar började diskutera 

hur de skulle få slut på kriget. Problemet var hur den finska regeringen skulle kontakta 

Sovjetunionen för att påbörja förhandlingar utan att det verkade som om Finland gav upp. 

Mannerheim ansåg vid årsskiftet 39 - 40 att det inte var så bråttom med fred eftersom de 

finska trupperna hade lyckats slå tillbaka ryssarna nästan överallt.  

   Men regeringen höll inte med, de ville ha fred så fort som möjligt men enligt Isacson låg 

problemet fortfarande i att komma i kontakt med ryssarna som dittills bara diskuterat med 

Kuusinens folkregering i Terijoki.  

   I själva verket önskade både Finland och Sovjet fred vid den här tiden då man på den 

Sovjetiska sidan insåg att nästan inget gått så som man hade planerat. Genom ett radiotal som 

sändes både på den finska och den ryska sidan av gränsen riktade Tanner frågan till Molotov 

om de kunde ta upp de officiella förhandlingarna igen,81 och i slutet på januari 1940 

meddelade den sovjetiska regeringen att de kände sig redo för att förhandla med 

Helsingforsregeringen igen. Kuusinen och hans regering skulle inte delta i förhandlingarna 

och detta var ett tecken på att Sovjetunionen inte längre såg Terijokiregeringen som Finlands 

lagliga regering.  

   Isacson skriver att Sovjet befann sig i en besvärlig situation efter alla nederlag och det 

gällde för dem att visa att de hade vunnit trots allt, och för att göra detta så bestämde de sig 

för att ställa ännu högre krav än innan, freden måste bli hård för Finland. 82 Många länder i 

Europa betraktade Sovjet som moralisk förlorare och som en svag krigsmakt efter deras krig 

mot Finland som de borde ha vunnit tidigare.  

   Den 29 januari 1940 fick den finska regeringen ett meddelande från Sovjetunionen där det 

framgick att Sovjet med hårda villkor var redo att diskutera fred. Finland ville också diskutera 

fred men de kunde fortfarande inte gå med på vilken fred som helst. På grund av detta svar 

från Finland gick Sovjet inte med på vapenstillestånd under förhandlingarna och detta satte 

ytterligare press på Finland och framför allt på de finska trupperna som nu började bli rejält 

trötta och få. 

   Den 23 februari kom de krav som Sovjetunionen ställde på Finland. Hangö skulle avträdas 

av finnarna och arrenderas ut till Sovjet och Karelska näset och området nordost om Ladoga 

skulle också avträdas. Sovjet var villiga att utrymma övriga erövrade finska områden, 

 
81 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s.197 
82 Ibid s.198 
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inklusive Petsamo i norr. Dessutom skulle Finland och Sovjet ingå ett försvarsförbund med 

avseende att skydda finska viken. I noten med dessa krav framhöll Sovjet också att om 

Finland avvisade dessa krav så skulle ytterligare krav framföras.  

   Förhandlingarnas utgångsläge var alltså väldigt svårt för Finland som hade behövt 

vapenstillestånd för att kunna återhämta sig. Den finska regeringen förberedde ett motförslag 

som hade Mannerheims gillande men regeringen lyckades inte få med sig den finska 

riksdagen. Men de hade inte råd att vänta längre, nya sovjetiska trupper anföll i massor 

framför allt på näset och en fred var nu absolut nödvändig. Riksdagen blev därför tvungna att 

acceptera de Sovjetiska förslagen som utgångspunkt för förhandlingarna. 83 

   På grund av att Finland ville fortsätta förhandla och inte kunde anta kraven direkt gick 

Sovjet fortfarande inte med på vapenstillestånd, men ett första konkret steg togs i och med att 

fredsförhandlingarna inleddes på riktigt. Fredsvillkoren blev i stort sett de samma som innan 

kriget och för ett litet land som Finland så var detta förödande. Mer än tio procent av Finlands 

yta skulle överlämnas till Sovjet, 400 000 människor måste lämna sina hem och Viborg, 

Finlands yttersta försvar mot öst måste överges. Den tolfte mars fick Risto Ryti fullmakt av 

den finska regeringen att skriva under de ryska villkoren84.  

   De blev följande: Riksgränsen skulle löpa efter en ny linje och inkludera hela Karelen, 

Ladogas västra och norra kustområden, ett antal öar i finska viken samt en del av Fiskar- och 

Srednijhalvöarna. Sovjet skulle arrendera Hangö och omkringliggande sjöområde i 30 år, 

finska trupper skulle utrymma Hangö inom tio dagar. Petsamo skulle tillfalla Finland men 

Sovjetiska medborgare skulle få resa igenom området. En järnväg skulle byggas mellan 

Kandalaksaja och Kemijärvi för att utveckla transitotrafik, denna järnväg avsågs transportera 

trupper i första hand om läget så krävde. För att utveckla de ekonomiska förbindelserna 

mellan parterna skulle underhandlingar snarast äga rum. 

   Isacson skriver att den 13 mars 1940 var en sorgens dag i Finland. Trots att landet 

fortfarande var ett fritt land så var Finland nu ett sargat land. Freden blev hård och det finska 

folket, framför allt de finska soldaterna kände en bitterhet över att detta var resultatet av tre 

månaders krigande.  

   Krigets facit blev att 22 451 finska soldater stupade, 45 384 sårades och 1 406 försvann i 

striderna mot Sovjetunionen. 126 874 sovjetiska soldater stupade och 268 908 soldater 

sårades eller förfrös i de finska skogarna.85 

 
83 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s. 200-203 
84 Ibid, s. 204-206 
85 Ibid, s. 207 



 
 

34 
 

9.1. Tidningsartiklar om krigets slut  

Striderna mellan Finland och Sovjet 

Haparandabladet rapporterar i nästan varje nummer som de ger ut under januari-mars 1940 

om Vinterkriget. Bland annat den andra januari skriver HBL om förkrossande ryskt nederlag 

vid Suomussalmi, nästan hela ryska anfallskolonnen på 18 000 man blev förintade av de 

finska soldaterna, dessutom blev två ryska flygmaskiner nedskjutna av finnarna som vann 

överlägset i denna sammandrabbning. 86 

   Den 16 januari rapporterar HBL om hur Sovjet sätter in väldiga flygstyrkor och efter flera 

timmars förödande bombardemang mot Åbo så dödas 30 personer i ett skyddsrum. Det ses 

inte som en stor bedrift av Sovjet på något vis utan tidningen är övertygad om att de ryska 

bombarnas uppgift är att sätta skräck i den finska civilbefolkningen.87  

   Den 23 januari rapporterar HBL om hur finnarna slog tillbaka ett våldsamt angrepp på 

Karelska näset men att nya ryska styrkor oavbrutet sänds fram för att ersätta de gamla. De 

finska linjerna överöses med bomber men när ryssarna går till anfall så möts de av samma 

finska mördande eld som alltid.88 

   Den 1 februari skriver HBL att 3000 ryssar har stupat vid Kuhmo under de senaste dagarnas 

strider och att det har förekommit förödande bombningar mot Rovaniemi där 15 personer har 

dött. 89  

   Två dagar senare rapporterar tidningen att ryssarna med stora förluster har trängt in i 

Mannerheimlinjen. Det är dock bara fråga om den främsta ställningen och även om Finland 

medger att situationen är allvarlig så är den ännu inte katastrofal. Den 20 februari kan HBL 

åter rapportera om en stor finsk seger denna gång på Ladogafronten men rapporter om stora 

finska segrar eller stora ryska förluster förekommer mera sällan nu.90 

   Den 27 februari rapporterar HBL om hur de finska trupperna efter en långvarig och ärorik 

insats blev tvungna att överge Björköarna som då hamnade i ryssarnas händer. HBL skriver 

också om hur trycket ökat mot Viborg och att Finland har fått in förstärkningar.91 Den 29 

februari skriver det annars hittills relativt neutrala Haparandabladet om Sovjets planer att 

krossa Finland och utbreda bolsjevismen och hur Sovjet sätter stort hopp till Kuusinens 

 
86 ”Förkrossande ryskt nederlag vid Suomussalmi” Haparandabladet, 58:1 (1940) s.3. 
87 ”Sovjet sätter in väldiga flygstyrkor” Haparandabladet, 58:6 (1940) s.3. 
88 ”Våldsamt angrepp på Näset tillbakaslaget; nya ryska styrkor föras oavbrutet fram” Haparandabladet, 58:9 
(1940) s.3. 
89 ”3,000 ryssar ha stupat vid Kuhmo under de senaste dagarnas strider” Haparandabladet, 58:13 (1940) s.3. 
90 ”Stor finsk seger på Ladoga-fronten” Haparandabladet, 58:21 (1940) s.3.  
91 ”Finnarna ha övergivit Björköarna” Haparandabladet, 58:24 (1940) s.3. 
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folkregering i Terijoki som de vill ska bli den lagliga regeringen i Finland.92 

   I början av mars 1940 rycker de ryska linjerna fram. Och den andra mars kan HBL 

rapportera att de ryska trupperna är endast 8 km från Viborg. Men tidningen poängterar att 

dessa framgångar har kostat tusentals ryska soldaters liv.93 

Norrbottens-Kuriren fortsätter 1940 så som de slutade 1939. De stöder fortfarande Finland. 

NK skriver den andra januari att Sovjet ville bemäktiga sig Finland genom de krav de försökte 

påtvinga Finland men nu har det finska folket funnit sig själva. Dessutom får fienden nu stifta 

bekantskap med frivilliga skaror från Sverige som kommer att kämpa med samma 

frihetskärlek som de finska trupperna.  

   Och fortfarande har NK många finska framgångar att rapportera om. Finnarna hade gillrat 

en dödsfälla i Suomussalmi där de tålmodigt väntade och nedgjorde fiendens 163:e division, 

tusentals ryska soldater stupade och ett väldigt krigsbyte kunde tas. Finnarna kunde sedan 

avancera 10 km norrut.  

   Samma dag har Sovjet satt in sina elittrupper på Karelska näset där de gör våldsamma 

angrepp som ändå blir tillbakaslagna av finnarna. Sovjet har satt in yngre och piggare soldater 

men tusentals stupar fortfarande av utmattning och av kölden.94 

   NK fortsätter att skriva liknande de följande dagarna, Finlands försvarsmakt är orubblig och 

vinner stora segrar mot den sovjetiska. NK skriver mycket om slaget vid Suomussalmi och att 

den finska soldaten är överlägsen den ryska. 

   Den 20 januari förändras tonen i NK något i en artikel om slaget vid Salla. Sallaslaget är 

fortfarande oavgjort och en slutgiltig finsk seger kan inte anses säker, eftersom de ryska 

soldaterna har nya positioner som är väldigt goda. Även om NK inte skriver att Sovjet har 

vunnit eller gjort något bra så medger tidningen att de i det här fallet har övertaget.95 

   Den 30 januari kan NK rapportera om att Sovjet har gjort flygangrepp mot sjukhus, över 20 

kvinnor blev sårade eller dödades. Hur Sovjet kan göra något så ohyggligt mot 

civilbefolkningen kan NK inte förstå.96 

   Den första februari skriver NK att kriget har varit en stor bedrift för Finland och den finska 

krigsmakten är beundransvärd. Ryssarnas stridssätt däremot är det fegaste man kan tänka sig. 

De försöker demoralisera den finska befolkningen, de anfaller små byar utan militär betydelse 

 
92 ”Sovjet vill krossa Finland och utbreda bolsjevismen” Haparandabladet, 58:25 (1940) s.3. 
93 ””Ryssarna stå blott 8 km. från Viborg” Haparandabladet, 58:26 (1940) s.3.  
94 ”Sovjet beslutet bemäktiga sig Finland men Finlands folk har funnit sig självt” Norrbottens-Kuriren, nr.1. 
(1940) s.4-5,9. 
95 Uexküll, Herbert, “Hur går det vid Salla?” Norrbottens-Kuriren, nr.18 (1940) s.7. 
96 Miller, Webb, “Ohyggligt flygangrepp mot sjukhus” Norrbottens-Kuriren, nr.26 (1940) s.5. 
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och de bombar civilbefolkningen.97 

   Nästa dag rapporterar NK om fruktansvärda ryska anfall på näset, när vintern är förbi väntas 

den röda arméns situation förbättras och den finska situationen kommer att försämras. 

President Köysti Kallio ska ha sagt att man i Finland nu vill förhandla om fred med 

Sovjetunionen.98 

   Men de kommande dagarna fortsätter NK ändå att rapportera om stora ryska förluster och 

hur ryssarna gör förtvivlade ansträngningar för att avgöra kriget. Finnarna kan åter totalförinta 

en division och tar enorma krigsbyten. 

   Den 23 februari skriver tidningen att ryssarna bara är en mil öster om Viborg, de har alltså 

kunnat rycka fram långt men enligt uppgifter ska Finland ännu inte oroa sig så värst mycket, 

”ingen fara på taket” skriver NK.99 Men tre dagar senare är Viborg under artillerield och det 

är kanske nu dags att börja oroa sig.  

   I slutet av februari rapporterar NK om våldsamma strider nära Viborg och hur finnarna har 

fått överge Björköarna. Ryska flygplan fortsätter att bomba finska städer och tidningen har 

fått nys om att sjukhus är bland de mål som ryssarna försöker träffa när de bombar. 

Artiklarna om vinterkriget som NSD publicerar under januari 1940 är väldigt konsekventa. De 

handlar mest om de finska soldaternas framgångar, deras fina försvar och tapperhet. Ryssarna 

slås tillbaka på alla fronter efter hårda strider. I början på februari låter det likadant och NSD 

kritiserar också Sovjet för att de bombar icke militära byggnader och områden. 

   Den 13 februari rapporterar NSD om att enorma sovjetiska styrkor på 300 000 man och 

stora mängder krigsmaterial nu finns på Karelska näset, fruktansvärda strider äger rum på 

Mannerheimlinjen men som vanligt så kan tidningen också berätta att de ryska trupperna har 

lidit svåra förluster. Det nämns inget om finska förluster, däremot så har ryssarna nu erkänt 

den finska tapperheten. I en nyhetskälla från Moskva har Sovjet berömt det framgångsrika 

finska motståndet, deras krigsföring, att de kämpar tills ammunitionen är slut och att de aldrig 

låter sig tas till fånga.100 

   Följande dag publiceras i NSD en artikel i vilken tidningen fördömer Sovjets sätt att föra 

krig. NSD tycker att de bryter hänsynslöst mot krigsföringens alla regler. Några saker artikeln 

lyfter fram är hur de riktar flygangrepp mot civilbefolkningen och sjukhus, hur de har använt 

 
97 “Finska segern en av de största I Nordens historia” Norrbottens-Kuriren, nr.28 (1940) s.5. 
98 Miller, Webb., Uexküll, Herbert., ”Fruktansvärda ryska anfall på näset” Norrbottens-Kuriren, nr.29 (1940) s.4-
5,7. 
99 “Ryssarna en mil öster om Viborg” Norrbottens-Kuriren, nr.47 (1940) s.4. 
100 “Enorma styrkor kastas mot Mannerheimlinjen” Norrländska Socialdemokraten, 22:36 (1940) s.1, 8. 
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fångar och civilpersoner som sköldar vid anfall och att den vita flaggan missbrukas.101 

   Den 17 februari skriver NSD att det ensamma Finland kämpar heroiskt, men så medger 

tidningen att ryssarna börjar bryta den främsta försvarslinjen, ryssarna är beslutade att få till 

ett avgörande så snart som möjligt, men finnarna håller fortfarande stånd nästan överallt men 

har nu tvingats tillbaka på vissa ställen.102 

   Men de kommande dagarna kan NSD åter rapportera om att finska trupper slår tillbaka de 

ryska, de finska skogarna vid Ladoga ska vara översållade av döda ryssar. NSD skriver åter 

om hur det ryska flyget bombar på civilbefolkningen och dödar kvinnor och barn.  

   Den 27 februari rapporterar tidningen att finnarna har tvingats ge upp Björköarna, men 

björköbatterierna är fortfarande i de finska truppernas händer och de håller stånd mot 

ryssarna. Men nu rasar häftiga strider på västra delen av näset och Viborg ligger i ruiner.103 

Nästa dag måste NSD dock rapportera om att de finska trupperna helt har fått ge upp 

Björköarna, batterierna är nu också i ryssarnas händer, men inga finska trupper förlorades 

under reträtten.104 

   Den första mars rapporterar NSD att ryssarna har 360 000 man i elden på Karelska näset 

och anfallen mot Viborg fortsätter oavbrutet. Finnarna ligger nu i sin andra försvarslinje och 

har alltså varit tvungna att dra sig tillbaka.105 

Den fjärde mars 1940 skriver Flamman om hur Viborg nu är omringat på tre sidor av den röda 

armén och den södra delen av staden har Sovjet redan kunnat erövra. Från Moskva meddelas 

det att de sovjetryska truppernas offensiv är framgångsrik över hela Karelska näset och att 

flygvapnet har bombat fientliga trupper och militära mål.106 

   Nästa dag publicerar Flamman en artikel som är ett svar på andra svenska tidningars 

rapporter om hur Sovjet för krig mot civilbefolkningen i Finland och en finsk not som sändes 

till Nationernas Förbund där Finland fördömer Sovjets krigsföring. Flamman menar att det 

som övriga tidningar skriver inte är sant och att noten från Finland består av lögnaktiga, 

fantastiska och slitna påståenden. Dessutom kan Flamman rapportera om att Viborg nu har 

blivit erövrade av de sovjetiska trupperna och detta håller minsann de Vitfinska tyst om.107 

   De följande dagarna handlar artiklarna om hur den röda armén skickar trupper över isen vid 

 
101 “Sovjet bryter hänsynslöst mot krigföringens regler” Norrländska Socialdemokraten, 22:37 (1940) s.1, 5. 
102 “Ensamma Finland kämpar heroiskt” Norrländska Socialdemokraten, 22:40 (1940) s.1, 8. 
103 “Finnarna ha lämnat Björköarna” Norrländska Socialdemokraten, 22:48 (1940) s.1, 8. 
104 ”Ryska angrepp mot Viborgska vikens skärgård” Norrländska Socialdemokraten, 22:49 (1940) s.1, 8. 
105 ”Ryssarna ha 360.000 man i elden på Karelska näset” Norrländska Socialdemokraten, 22:51 (1940) s.1, 8. 
106 ”Viborg omringad på tre sidor” Norrskensflamman, 35:53 (1940) 
107 ”Sovjettrupperna för icke krig mot civilbefolkningen” Norrskensflamman, 35:54 (1940) s.1 
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Viborgska vikens västkust och inom kort är trupperna bara 15 km nordöst om Viborg. 

Offensiven fortsätter alltså på bred front och nya orter blir ständigt besatta av de ryska 

trupperna. 

Förhandlingarna återupptas 

Den åttonde mars rapporterar NK att förhandlingar har påbörjats och Sovjet har lagt fram sina 

fredsvillkor. De ryska fordringarna ska ha vidarebefordrats via Sverige till Finland där de för 

närvarande diskuteras. NK tror att Stalins krav i stort sett är de samma som de var i höstas, 

vissa delar av Näset, Petsamo och Hangö som flottbas. Inofficiellt tror tidningen inte att 

Finland behöver gå med på dessa krav efter som deras militära situation synes långt ifrån 

hopplös men samtidigt vill nog båda sidor ha ett slut på den blodiga konflikten. Men i 

Finlands fall kan man inte gå med på vilken fred som helst. 108 

   Den nionde mars rapporterar NK att chanserna till fred anses små, de ryska villkoren är 

oantagbara. Tidningen anser att det finns större anledning för Finland att avvisa de ryska 

kraven än att godkänna dem. Det är nu också bekräftat att det var genom Sverige som 

kontakten mellan Finland och Sovjet etablerades för fredsförhandlingar. Förhandlingarna ska 

ha pågått redan i flera veckor och är nu i sitt slutskede. Något som chockerar men kanske inte 

förvånar är att Sovjet vägrade vapenstillestånd under förhandlingarna. 109 

   Den elfte mars är den finska delegationen i Moskva för att förhandla om en möjlig fred men 

det finska folket vill inte gå in i en fred som den besegrade parten. Förhandlingarna är hittills 

utan avgörande och NK undrar om priset för freden är för högt. I de finska städer som blivit 

mest bombade möts rapporten om förhandlingar med hopp medan de finska soldaterna känner 

en bitterhet när de hör de ryska villkoren, är det detta soldaterna har kämpat för i tre 

månader?110 Nästa dag anses utsikterna för fred vara stegrade då det finns uppgifter om att 

Sovjet tycks ha minskat på vissa krav.111 

Den åttonde mars NSD. De ryska trupperna pressar fruktansvärt på näset och norr om Ladoga 

men nu har Sovjet gett sitt fredsanbud till Finland. De ryska fordringarna för fred 

vidarebefordrades av Sverige till Finland. Enligt uppgifter är kraven i stort sett de samma som 

de var i höstas. Alltså vissa delar av näset, Hangö och Petsamo. Men det är möjligt att det är 

 
108 ”Ryssland framlägger fredsvillkor” Norrbottens-Kuriren, nr.59 (1940) s.5.  
109 ”De ryska villkoren äro oantagbara?” Norrbottens-Kuriren, nr.60 (1940) s.4. 
110 ”Vad är priset? Frågar sig Finland” Norrbottens-Kuriren, nr.61 (1940) s.4-5. 
111 ”Intet nytt München, säger Helsingfors” Norrbotten-Kuriren, nr.62 (1940) s.4-5. 
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frågan om ännu längre gående fordringar. 112 

   Följande dag har NSD fått ännu mera information och det har visat sig att Sverige är 

diplomatisk medelpunkt för de rysk-finska fredsförhandlingarna. De ryska villkoren lär vara 

mycket hårda och NSD skriver att det inte är tänkbart att Finland skulle gå med på dessa 

krav.113 

   Den elfte mars har fredsförhandlingarna utvecklats ytterligare. NSD kan nu rapportera att en 

finsk delegation har rest till Moskva och den finska regeringen har redan sen en tid tillbaka 

stått i kontakt med den ryska för att se om det går att komma överens. Båda parterna anser att 

en diskussion om fred är nödvändig och tidningen tror dessutom att överläggningarna snart är 

över. Finland är som alltid berett att diskutera en skälig fred som inte skadar landets 

oavhängighet och NSD är övertygade om att Finland kommer att fortsätta strida om det blir 

påtvingat oantagbara och förödmjukande villkor.114 

Den nionde mars har Haparandabladet fått reda på att Sovjet och Finland har påbörjat 

fredsförhandlingar. Förhandlingarna har tydligen redan pågått en tid och är nu i slutskedet. 

HBL skriver också om hur Finland ville ha vapenstillestånd under förhandlingarna men att 

Sovjet motsatte sig detta. Det tidningen har fått veta om förhandlingarna och de ryska kraven 

är ganska lite men HBL tror att Hangö fortfarande ingår om en fred ska kunna nås.115 

Den nionde mars rapporterar Flamman om att det går rykten att Sverige förmedlar Sovjets 

villkor för fred till Finland. Men England försöker tydligen också lägga sig i och strävar för 

att utvidga kriget. Samtidigt pågår operationer över isarna på näset och finnarna har uppgett 

att de förlorat kontrollen av vissa öar i Ladoga.116 

   Följande dag skriver Flamman att det nu finns fredsförhoppningar bland Finlands folk. 

Tidningen har fått ta del av vissa av de ryska villkoren och dessa ska ha skärpts från vad de 

var i november. Utrikesminister Tanner vill inte uttala sig om hur goda fredsutsikterna är men 

kontakt mellan staterna har etablerats. Flamman rapporterar också att det finns en engelsk-

fransk skräck för fred i Finland då dessa vill ha krig i hela norden. Flamman skriver att 

England slösar med löften om hjälp för tidningen vet att dessa är tomma löften då 

 
112 ”Ryssarna pressa fruktansvärt på näset och norr om Ladoga” Norrländska Socialdemokraten, 22:57 (1940) 
s.1, 8. 
113 ”Sverge diplomatisk medelpunkt för rysk-finska fredsmanövrer” Norrländska Socialdemokraten, 22:58 
(1940) s.1, 8.  
114 ”Fredsförhandlingar Sovjet-Finland” Norrländska Socialdemokraten” 22:59 (1940) s. 1, 8.  
115 ”Rysk-finska fredsförhandlingar pågå mitt under brinnande krig” Haparandabladet, 58:29 (1940) s.3.  
116 ”Rykten att Sverge förmedlar Sovjets villkor för fred” Norrskensflamman, 35:57 (1940) s.1,4.  
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västmakterna bara tänker på sig själva.117 

   Den tolfte mars har den finska delegationen där bland andra Paasikivi och Ryti ingår anlänt 

i Moskva och de har gjort sig förtrogna med de Sovjetiska villkoren. Kontakten mellan 

staterna angående en fred har varit etablerad sedan en tid tillbaka och båda parterna är villiga 

att fortsätta diskutera. En ej namngiven borgerlig korrespondent gör intressanta avslöjanden 

om stämningen i Finland. Denna korrespondent berättar att finnarna anser att det var England 

som drev dem ut i kriget med sina tomma löften och det finns en stor förbittring över den 

uteblivna hjälpen. Sveriges neutrala position förstår finnarna dock och de respekterar den.118  

   Den 13 mars skriver Flamman att Sovjetunionen har förelagt fredskraven. Men det 

cirkulerade alla slags rykten i Sverige dagen innan om att freden redan skulle ha 

undertecknats men Flamman tror inte att det kommer att gå så fort. Andra tidningar skriver 

om fredsförslagets innehåll men dessa tidningar har i verkligheten ingen aning om vad 

sovjetkraven verkligen innehåller. Inget tyder till exempel på att Sovjet skulle avstå Hangö 

och Flamman räknar med att villkoren blir väsentligt annorlunda från vad de var i oktober. Då 

erbjöds Finland en utomordentlig gynnsam uppgörelse men deras regering valde hellre 

krig.119  

Allan Sandström skriver, precis som tidningarna, i sin bok om hur Sverige spelade en viktig 

roll i att skapa kontakt mellan Finland och Sovjet så att de kunde börja diskutera fred.120 

De ryska villkoren antas och fred sluts 

Den 13 mars skriver NK att det blev en bitter fred för Finland. Sovjet ska få arrendera Hangö, 

Finland måste avträda hela karelska näset och Viborg blir därmed ryskt. Utrikesminister 

Tanner har uttalat sig och sagt att det enda problemet var att finnarna var för få. Också övriga 

Nordens neutralitet var en faktor som gjorde att regeringen kände sig tvungna att acceptera de 

ryska villkoren. Men framför allt ville de få ett slut på de militära operationerna. I tidningen 

finns en detaljerad lista över villkoren som NK konstaterar är väldigt hårda.121 

   Under kommande dagar rapporterar NK om den stora sorg som råder i Finland, en halv 

miljon finnar får lämna sina hem på grund av fredsvillkoren. I Finland beklagar finska folket 

att de skandinaviska länderna inte kunde gå i krig men de kritiserar dem inte. Finland känner 

stor tacksamhet mot de frivilliga svenskarna som de kallar sina vapenbröder. 

 
117 ”Engelsk-fransk skräck för fred i Finland” Norrskensflamman, 35:58 (1940) s.1, 4. 
118 ”Paasikivi och Ryti i Moskva” Norrskensflamman, 35:59 (1940) s.1, 4. 
119 ”Finskt avgörande i dag?” Norrskensflamman, 35:60 (1940) s.1, 4. 
120 Sandström, Allan, Vinterkriget, Ny utg., Libris, Örebro, 1999, s. 98 - 109 
121 ”Finland avträder hela Karelska Näset” Norrbotten-Kuriren, nr.63 (1940) s.3,5. 
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Den 13 mars lyder rubriken på framsidan i NSD: ”Fred Finland-Ryssland?” Tidningen kan 

rapportera att parterna kommer att ställa in kriget klockan 10 samma dag. NSD publicerar en 

detaljerad lista av fredsfördragen som innebär bland annat att Finland avträder hela Karelska 

näset, Ladogastranden och Fiskarhalvön. Dessutom kommer Hangö att utarrenderas som 

flottbas till Sovjet i 30 år. 122 

   Den 14 mars kan NSD konstatera att budskapet om fred denna gång även kom som 

sorgebud, freden har kostat för mycket. Men Finland ingick fred för att frälsa det finska folket 

från ännu större olyckor. Finland uppgav aldrig sin självständighet trots att Sovjet förelade 

hårdare villkor än förra hösten. Den finska nationen ska återuppbyggas!123 

   De följande dagarna rapporterar NSD om hur den finska riksdagen godkände fredsfördraget 

med 145 röster mot tre och att de var tvungna att anta en hård fred eftersom Finland skulle ha 

hamnat i världskriget om de hade accepterat västmakternas hjälp. Men Finland ska resa sig 

åter ur aska och ruiner.  

   Den finska folkflyttningen äger nu rum och det är en obeskrivlig tragedi, man kan se 

ändlösa sorgetåg av hemlösa då hundratusentals människor har blivit tvungna att lämna sina 

hem på grund av fredsfördragen. Men tidningen kan inte annat än häpnas över disciplinen och 

självbehärskningen som det finska folket visar.124 

Den 14 mars skriver Flamman att det står klart att det blev en rysk segerfred. Och nu bör det 

stå klart för alla att kommunisterna hade rätt när de ansåg att det var ett brottsligt vanvett av 

Finland att välja krig framför den fördelaktiga uppgörelsen som Sovjet erbjöd. Karelska näset 

med Viborg ska nu tillfalla Sovjet, Ladoga blir en sovjetrysk insjö, Hangö ska Sovjet få 

arrendera och ett Handelsfördrag skall upprättas. Tidningen skriver att det blev en bankrutt för 

krigsivrarna i Helsingfors som avvisade Sovjets novemberförslag och Flamman har också 

publicerat en mer detaljerad lista över fredsavtalen.125  

   Nästa dag rapporterar Flamman om hur kanonerna nu har tystnat i Finland och det finns en 

allmän lättnad över att det är fred. Krigsanstiftarna i Helsingfors har lidit ett svårt nederlag 

och Flamman uppmärksammar meningslösheten med kriget eftersom det inte hade behövt bli 

krig bara man hade antagit de gynnsamma förslagen i november. Sovjet har vunnit och löst 

sin uppgift som var att trygga sina gränser i väst.126 

 
122 ”Fred Finland-Ryssland?” Norrländska Socialdemokraten, 22:61 (1940) s.1,8. 
123 ”Finland gav eja avkall på sin självständighet” Norrländska Socialdemokraten, 22:62 (1940) s.1, 4, 8. 
124 ”Finska folkflyttningen en obeskrivlig tragedi” Norrländska Socialdemokraten, 22:68 (1940) s.1, 8. 
125 ”Fred i Finland klockan 12 i dag” Norrskensflamman, 35:61 (1940) s.1, 4. 
126 ”Kanonerna har tystnat i Finland” Norrskensflamman, 35:62 (1940) s.1, 4.  
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   Den 17 mars skriver tidningen att den finska riksdagen nu har godkänt fredsfördraget med 

145 röster mot tre och tidningen kan inget annat än konstatera att Finlands läge redan från 

början var hopplöst. Och den svenska frivillighjälpens betydelse var ytterst liten enligt 

uppgifter.  

   Flamman rapporterar att 90 000 gevär, 250 kanoner och mycket mera krigsmaterial 

levererades av Sverige till Mannerheim, så en halv miljard kastade Sverige bort. Detta visar 

också hur det i verkligheten var ställt med den svenska ”neutraliteten”.127 Stora leveranser kol 

och olja följde med vapnen till Finland och därav är det nu brist på bränsle och drivmedel i 

Sverige. 128 

Den 16 mars skriver Haparandabladet att den finska riksdagen dagen innan godkände 

regeringens proposition om fred med Sovjet. Fyra dagar innan hade regeringen alltså skrivit 

under avtalet med Sovjet. HBL skriver också om hur västmakterna ville sända trupper för att 

hjälpa Finland men att Finland inte antog hjälpen eftersom den antagligen hade kommit för 

sent och för att Finland då skulle ha blivit ett slagfält för världskriget.129  

   Den 19 mars rapporterar HBL att Hangö idag ska överlämnas till Sovjet. Finnarna är bittra 

över hela situationen, det finns en viss bitterhet mot Sverige också då de tyckte att Sverige 

skulle ha kunnat hjälpa mera men samtidigt en förståelse för varför Sverige inte gjorde det 

och en tacksamhet för den hjälp som gavs. 130 

Fredsfördragen som tidningarna återger stämmer väl överens med de som vi kan ta del av i 

Allan Sandströms bok Vinterkriget131, i Robert Edwards bok Finska Vinterkriget132 och i 

Claes-Göran Isacsons bok Ärans vinter.133  

   I slutet av mars blir artiklarna om vinterkriget få i samtliga tidningar och vänds istället mot 

det större världskriget i söder.  

 

 

 
127 ”90.000 gevär o. Kulsprutegevär, 250 kanoner levererade Sverge till Mannerheim” Norrskensflamman, 35:66 
(1940) s.1.  
128 ”Stora leveranser kol och olja följde med vapnen till Finland” Norrskensflamman, 35:67, (1940) s.1, 3. 
129 ”Ryti klargör varför Finland ej antog västmaktshjälpen” Haparandabladet, 58:32 (1940) s.3. 
130 ”Hangö överlämnas i dag till Sovjet” Haparandabladet, 58:33 (1940) s.3. 
131 Sandström, Allan, Vinterkriget, Ny utg., Libris, Örebro, 1999, s. 143-145 
132 Edwards, Robert, Finska vinterkriget, Forum, Stockholm, 2007, s. 289-295 
133 Isacson, Claes-Göran, Ärans vinter: Finska vinterkriget 1939-40, Norstedt, Stockholm, 2007, s.206 
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10. Analys – Krigets slut 

Januari-Mars 1940 

Tidning och  

Antal tidningar 

NSD  

73 tidningar 

NK  

75 tidningar 

Flamman  

18 tidningar 

HBL  

35 tidningar 

Antal artiklar 104 191 41 52 

Fin.Pos 101 168 0 43 

Sovj.Pos 0 0 41 0 

Neutral 3 23 0 9 

 

I den kvantitativa undersökningen från januari-mars 1940 syns det hur få tidningar av 

Flamman jag hade tillgång till under den här tidsperioden jämfört med de andra tidningarna. 

Detta är viktigt att ha i åtanke i den här delen av undersökningen. Det blir inte en helt rättvis 

bild av hur läget såg ut men några slutsatser kan ändå dras. Av HBL saknas det också några 

tidningar men det hade inte en lika stor verkan här som det hade i den kvalitativa 

undersökningen.  

   Av de tidningar som jag har haft tillgång till av Flamman kan man se att Flamman inte 

längre var lika neutral som den var innan årsskiftet. Alla 41 artiklar har nämligen klassats som 

Sovjetpositiva och innehållet har därmed blivit mer till Sovjetunionens fördel.  

NSD blev också mindre neutralt med bara tre artiklar som är klassade neutrala, men här var 

innehållet till Finlands fördel. NSD visade tydligt att man stod på Finlands sida i konflikten 

med språkliga metoder.  

   HBL blev även mindre neutral, men var fortfarande den mest neutrala tidningen med tanke 

på att antalet artiklar var färre än de större tidningarna så blir nio neutrala artiklar ett högt 

antal neutrala artiklar. Men från att ha varit väldigt neutralt innan årsskiftet så skrev tidningen 

efter årsskiftet till exempel att Sovjets plan var att krossa Finland och utbreda bolsjevismen. 

Så denna tidnings innehåll förändrades kanske mest över tid. 

   NK skrev överlägset mest av alla tidningar både före och efter årsskiftet. Deras ställning 

förblev densamma, tidningen stod med finnarna och skrev om dem som tappra hjältar. Nu 

som då kunde det dyka upp en artikel som endast innehöll saklig information och därmed 

klassades som neutral men oftast stod man tydligt emot kommunismen och på grund av detta 

och på grund av det stora antalet artiklar kan man ändå inte se tidningen som mer neutral än 

till exempel Flamman.  
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Den kvalitativa analysen visade att NK, NSD och HBL i januari och februari 1940 

dominerades av artiklar om striderna mellan Sovjet och Finland. Inledningsvis handlade de 

om slaget vid Suomussalmi som tidningarna då hade fått mer information om. HBL skrev att 

ryssarna blev förintade och att Finland vann överlägset. NK skrev att finnarna hade gillrat en 

dödsfälla som tusentals ryska soldater stupade i, NSD nämnde de finska soldaternas fina 

framgångar. 

   Tidningsnummer från Flamman fattades vid den här tiden och jag kan därför inte säga om 

de skrev om Suomussalmi och vad de i sådana fall skrev, men innan årsskiftet skrev de att 

uppgifterna från slaget vid Suomussalmi inte var bekräftade som riktiga. 

   Något som samtliga tidningar nämnde är de ryska bombarna. HBL, NK och NSD skrev om 

hur de ryska bombarna försökte sätta skräck i civilbefolkningen genom att bomba civila mål 

såsom sjukhus och hur detta stred mot krigföringens regler. Flamman menade att Sovjet 

enbart bombade militära mål och det som övriga tidningar skrev därmed var rent ut sagt lögn.  

   HBL, NK och NSD skrev alla om hur de finska trupperna på Björköarna efter tappra strider 

blev tvungna att överge dem. Men tidningarna poängterade att de finska soldaterna gjorde en 

ärorik insats och att ingen dog trots att de blev tvungna retirera. Det är som om tidningarna 

verkligen försökte att vända allt till Finlands fördel genom att bara skriva positivt om Finland 

även om Finland, som i det här fallet, hade fått ge efter för Sovjetunionens trupper. 

   I början av mars 1940 skrev samtliga tidningar om hur trycket på Viborg ökar. HBL skrev 

om hur ryssarna trängde igenom Mannerheimlinjen och hur de ryska trupperna inom kort är 

endast 8km från Viborg. Men man poängterade att dessa framsteg endast gjordes med enorma 

förluster av sovjetiska soldater.  

   NK skren om fruktansvärda anfall på karelska näset vid Viborg och trots att tidningen 

rapporterade att ryssarna bara var en mil från Viborg trodde NK inte att det finns skäl att oroa 

sig. 

   NSD skrev om fruktansvärda strider där Sovjet förlorade mycket men började bryta igenom 

den yttersta försvarslinjen och anfallen mot Viborg fortsatte oavbrutet.  

   Flamman skrev att den röda arméns offensiv var framgångsrik och att Viborg var omringat 

och att nya orter ständigt blev erövrade av den röda armén. Och när Viborg blev erövrat så 

poängterade man att de andra tidningarna höll tyst om detta. Även om tidningarna i stort sett 

tog upp samma händelser beskrevs händelserna väldigt olika. NK, NSD och HBL hade en syn 

på saken och Flamman hade en annan. 
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När tidningarna beskrev de båda olika arméerna efter årsskiftet gjorde de det på lite olika sätt. 

HBL nämnde sällan själva styrkorna utan beskrev mera vad de gjorde, till exempel att Finland 

vann förkrossande och att ryssarna blev förintade. NK skrev rent ut att den finska soldaten var 

överlägsen den ryska. Men till exempel vid slaget vid Salla så nämnde NK att de ryska 

soldaterna hade goda positioner och att de därmed hade övertaget. Detta var dock ett undantag 

för NK, att tidningen skrev något som skulle ha kunnat ses som positivt om den sovjetiska 

armén. Den finska försvarsmakten beskrevs som orubblig och den finska krigsmakten som 

beundransvärd. Ryssarnas stridssätt, att föra krig mot civilbefolkningen sågs som det fegaste 

man kunde tänka sig. NSD beskrev de finska truppernas fina försvar och tapperhet medan de 

fördömde Sovjets sätt att föra krig mot civilbefolkningen.  

   Av det lilla Flamman skrev i början på mars framgick att de såg den röda armén som 

framgångsrik och den finska arméns styrkor eller svagheter nämndes inte så mycket. Om jag 

hade haft tillgång till alla tidningar som gavs ut under januari och februari hade bilden kanske 

varit en annan. 

NSD publicerade tre bilder i januari som jag har analyserat. NSD den tredje januari. 

 

Den första är en bild på röda Soldater som har givit sig åt finnarna. Tidningen beskrev dem 

som ”utmattade av hunger och köld” och ”stora ansträngningar och djup apati präglar deras 

ansikten”. Utan bildtexten skulle vi inte kunna veta för det första, att det är ryska soldater eller 

för det andra, att de är utmattade av hunger och köld och apatiska.  

   Bildtexten gör en ganska odramatisk bild väldigt dramatisk genom att den förklarar vad det 

är vi tittar på. Och vi kan inte veta om detta är sanning eller inte. Det kan vara sant men detta 
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kan också vara en bild som är arrangerad eller tagen i ett helt annat sammanhang. Enligt 

Hvitfelt 1989 förekommer det ofta arrangerade eller förfalskade bilder i nyheter.134  

NSD den nionde januari. 

 

Den nionde januari publicerade NSD två bilder som föreställer ryska fångar. I bildtexten 

skrev tidningen att ryssar som blir fångar hos finnarna blir mycket väl behandlade. På den ena 

bilden kan läsarna se fångarna bada bastu och på den andra bilden har de fått nya, varma och 

rena kläder istället för sina gamla ryska uniformer berättar bildtexten.  

   Båda dessa bilder och den andra bilden som NSD publicerade den tredje januari styr oss i en 

viss riktning. För det första får vi veta att de ryska soldaterna blir dåligt behandlade av sina 

överordnade. I bildtexten från den nionde januari kan vi läsa att de inte får tala med varandra 

och när de blir tillfrågade varför de strider mot Finland så ska de ha svarat hjälplöst ”Stalin, 

Molotov...” Vilket antyder att dessa män inte ville gå i krig mot Finland. Och för det andra får 

 
134 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989. S.147 
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vi veta att finnarna tar mycket väl hand om de ryssar som blir fångar. NSD framställde alltså 

en negativ bild av ryssarna och samtidigt en positiv bild av finnarna. Tidningen stödde sina 

egna åsikter och motarbetade andra. 

   Bildtexterna gör några relativt odramatiska bilder väldigt dramatiska genom att igen 

beskriva vad det är vi ser. Detta kan vara sant men det kan också vara arrangerade bilder.  

   När förhandlingarna återupptogs i mars 1940 så gav NK, NSD och HBL ut liknande 

information. Sovjet hade lagt fram sina villkor och de verkar likna de krav de hade i 

november, vissa delar av Näset, Petsamo och en flottbas på Hangö. Och när en finsk 

delegation reste till Moskva trodde tidningarna att förhandlingarna var i sitt slutskede.  

   NK och NSD beskrev villkoren som oantagbara och de var övertygade om att Finland skulle 

komma att fortsätta strida om Finland blev påtvingade dessa villkor. NK och HBL skrev 

också att Finland ville ha vapenstillestånd under förhandlingarna men Sovjet gick inte med på 

detta. 

   Flamman skrev också om hur Sovjet gav sina villkor för fred till Finland. Men Flamman 

hade till skillnad från övriga tidningar fått reda på att England försökte lägga sig i eftersom de 

ville utvidga världskriget till Norden. England hade gett tomma löften till Finland och det 

finska folket var bittra över detta. Hirdman skriver om antivästmaktspropagandan under 

Vinterkriget och beskriver just detta, att kommunisterna ansåg att Västmakterna lät 

småstaterna föra krig åt sig genom att komma med tomma löften om hjälp.135 

   Flamman menade att de andra tidningarna inte hade en aning om vad de ryska villkoren var. 

Tidningen skrev att det kommer att bli strängare krav och inte den gynnsamma uppgörelse 

som Finland erbjöds i november. Och till skillnad från övriga tidningar som redan 

rapporterade rykten om att det blivit fred trodde Flamman inte att fred skulle komma att nås 

så fort.  

   Detta kan vara ett exempel på ett organisatoriskt faktum som av Hvitfelt kallas för 

manusstop.136 En artikel ska ofta vara avslutad vid en bestämd tidpunkt och detta begränsar 

möjligheter till information- och källkontroll och genomarbetade artiklar. I det här fallet fick 

Flamman fel eftersom de fick rapportera om fred följande dag trots att tidningen dagen innan 

tydligt uttryckte att den inte trodde att det skulle bli fred så snabbt. Otillräckliga eller 

otillfredsställande källmaterial inbjuder ofta till gissningar och spekulationer.  

 
135 Hirdman, Yvonne, Sverges kommunistiska parti 1939-1945. Diss. Stockholm : Univ.. Stockholm, 1974, s. 49 
136 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 24 
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Men det blev fred. NK skrev om en bitter fred och NSD:s rubrik löd: ”Fred Finland-

Ryssland?” som om att tidningen ifrågasatte hur och varför Finland kunde gå med på en fred 

som denna. Flamman däremot skrev om en rysk segerfred och jublade över att alla nu kunde 

se att kommunisterna hade rätt när de sade att det var ett brottsligt vanvett av Finland att välja 

krig framför den fördelaktiga uppgörelse som Sovjet erbjöd dem i november. 

   NK, NSD och Flamman publicerade alla en detaljerad lista över fredsfördragen. NSD skrev 

att freden kostade för mycket, men att Finland gick med på avtalen för att rädda sitt folk, 

Finland ville inte bli en del av världskriget genom att acceptera västmakterna hjälp, detta 

skrev även HBL. NK skrev att övriga Nordens neutralitet var en faktor i att Finland 

accepterade villkoren. Finland beklagar att de skandinaviska länderna inte kunde gå i krig 

men de klandrar dem inte. Flamman skrev att Finlands läge var hopplöst redan från början 

och att det nu fanns en allmän lättnad i Finland och Sovjet över att det blev fred.  

   NSD och NK skrev även om sorgen och tragedin som kom med fredsfördraget då en halv 

miljon finnar blev tvungna att flytta från sina hem på grund av den nya gränsen. Men 

tidningarna häpnade över det finska folkets självbehärskning. Enligt Hvitfelt 1989, strävar 

nyhetsmedierna till att presentera händelser som på avgörande sätt berör många människors 

livssituation.137 Dessa händelser förstoras genom skrift och bildspråk såsom när NSD skrev att 

den finska folkflyttningen p.g.a. fredsfördraget var en obeskrivlig tragedi och att man kunde 

se ändlösa sorgetåg av hemlösa. 

   Flamman var den enda tidningen som nämnde konsekvenserna av Sveriges handlande under 

Vinterkriget. Flamman rapporterade att Sverige skickade krigsmaterial värt en halv miljard till 

Finland och eftersom Finland förlorade kriget tyckte Flamman att detta var bortkastade 

pengar. Dessutom följde stora leveranser kol och olja med krigsmaterialet och därför råder det 

i Sverige i slutet på mars brist på bränsle. 

 

 

 

 

 
137 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 101 
 



 
 

49 
 

11. Slutdiskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur norrbottniska tidningar, beroende på 

politisk inriktning skrev olika om samma händelse, Vinterkriget, och den har mera noggrant 

berört Vinterkrigets början och dess slut.  

   Undersökningen har visat att trots politiska faktorer var innehållet som tidningarna gav ut i 

stort sett det samma. Men tidningens politiska inriktning spelar stor roll för hur detta innehåll 

porträtteras olika i tidningar. Undersökningen visade också hur dessa olikheter kunde ta sig 

uttryck på olika sätt, framför allt i besvarandet av frågeställningarna som berörde den finska 

och den sovjetiska armén och hur man använde sig av bilder.   

   Tidningarnas innehåll förändrades inte heller nämnvärt över tid. Tidningarna höll sig till den 

åsikt de hade från början. Alla tidningar blev dock något mindre neutrala under krigets gång i 

sin rapportering av händelserna som utspelade sig. 

   Norrskensflamman var den tidning som skilde sig mest från övriga tidningar och detta beror 

främst på att tidningen var tydligt kommunistisk till skillnad från övriga tidningar som låg 

närmare varandra politiskt. Då de andra tidningarna skrev artiklar utifrån ett perspektiv där 

stödet av Finland var det centrala gjorde Norrskensflamman det motsatta. Stödet av 

Sovjetunionen och dess intressen låg i centrum. Även om Flamman i stort sett gav ut samma 

information som de övriga tidningarna såg informationen väldigt annorlunda ut och gav 

framför allt ett annat perspektiv på situationen på grund av den politiska faktorn, i 

Norrskensflammans fall kommunismen.  

   De övriga tre tidningarna var något mer politiskt samstämmiga men även där fanns det vissa 

skillnader. Norrbottens-Kuriren och Haparandabladet som båda klassades som moderata 

under tidsperioden skilde sig ändå något från varandra. Norrbottens-Kuriren var nämligen den 

tidning som visade sig vara minst neutral i den kvantitativa underökningen och 

Haparandabladet den som var mest neutral. Norrbottens-Kuriren var även den av tidningarna 

som stödde Finland som var mest radikal i sina uttryck.  

   Att Haparandabladet var den mest neutrala tidningen förvånade något med tanke på 

geografiska och språkliga aspekter men över tid blev tidningen mindre neutral för att i ställe ta 

en mer tydlig ståndpunkt för Finland. 

   Norrländska Socialdemokraten var inte lika neutral som Haparandabladet men mer neutral 

än Norrbottens-Kuriren. Förvånande var Norrskensflamman innan årsskiftet mer neutral än 

Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren, men efter årsskiftet försvagades 

denna neutralitet. Detta kan kopplas till bland annat attentatet mot Norrskensflamman. Efter 
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att ha blivit utsatt för detta våldsdåd blev tidningen ännu mer radikal i sitt stöd av 

Sovjetunionen.  

Skillnaderna mellan tidningarna kan kopplas till den teoretiska referensramen som Håkan 

Hvitfelts bok från 1989, Nyheterna och Verkligheten: Byggstenar till en teori låg till grund 

för. 

   Nyhetsprocessen och dess slutresultat är påverkad av bland annat politiska intressen och 

nyhetsutbudet i tidningarna speglar ideologin hos de som kontrollerar nyhetsprocessen.138 

Detta syntes tydligt redan i början av min undersökning och det förblev lika tydligt ända till 

slutet. Flammans stöd av Sovjetunionen och dess intressen och övriga tidningars stöd för 

Finland är det tydligaste exemplet på detta. 

   Något man också kunde se tydligt under hela undersökningen var hur tidningar använde sig 

av vinklingar. Några typiska vinklingar av händelser är överdrifter och dramatik (enskilda 

händelser förstoras), politisering (nyheter vinklas utifrån nyhetsmediet politiska inriktning), 

negativitet (negativa inslag betonas), skandal och sensation, konflikter och motsättningar, och 

hot och katastrof.139  

   I tidningarna vinklades tydligt händelser genom bland annat politisering för att stödja sina 

egna politiska intressen och för att motarbeta andras. Till exempel genom beskrivningen av 

den finska respektive den sovjetiska armén. Tidningarna beskrev den armén de stödde på ett 

fördelaktigt sätt och svartmålade den andra för att påverka läsarna att tycka på ett visst sätt. 

Tidningarna beskrev både arméernas karaktärer men även deras handlingar med hjälp av 

språkliga metoder. 

Språkliga faktorer är också av betydelse när nyheterna analyseras. Olika intryck av en och 

samma händelse förmedlas om den språkliga dräkten ändras, även om det sakliga innehållet är 

oförändrat.140 Språkliga faktorer innefattar även bilder. Teorin låg till grund för den bildanalys 

som gjordes och de exempel som lades fram visade att tidningarnas innehåll tydligt styrs av 

den politiska åsikten hos de som styr nyhetsprocessen. Innehållet vinklades därför bland annat 

genom användning av överdrifter, politisering, negativitet men också fysisk och språklig 

vinkling av bilder.  

   Bilder är ofta arrangerade och tagna ur kontext för att bli dramatiska och locka till läsning. 

 
138 Hvitfelt, Håkan, Nyheterna och verkligheten: byggstenar till en teori, Univ., Journalisthögskolan, Göteborg, 
1989, s. 18-19 
139 Ibid, s. 106 
140 Ibid, s. 136 
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De bilder som användes som exempel visade tydliga drag av att vara publicerade för att 

chockera, beröra och påverka läsarna. Förutom det läsarna kunde se i själva bilden, som i två 

av bilderna var tämligen odramatiskt, hjälpte bildtexterna till med att göra innehållet riktat, 

dramatiskt och intressant. Detta för att locka till läsning men också för att styra läsaren i rätt 

riktning, den politiska riktning som tidningen stödde. 

   Av detta kan man dra slutsatsen att tidningarnas politiska inriktning påverkar den syn av 

verkligheten som vi har. Och beroende på vilken tidning vi läser kan den verkligheten se 

väldigt olika ut även om alla tidningar skildrar samma sak.  

Med tanke på att det fanns väldigt lite tidigare forskning om detta specifika ämnesområde 

finns det stor möjlighet för vidare forskning. Vidare forskning skulle kunna omfatta en 

komparativ undersökning av dagstidningar på en nationell eller internationell nivå för att se 

hur skildrandet av Vinterkriget såg ut i övriga Sverige och världen. Man skulle även kunna 

utvidga tidsspannet till Fortsättningskriget och se vilka förändringar som skett. Stödjer samma 

tidningar fortfarande Finland respektive Sovjet? 

   Ett annat ämne för vidare forskning vore censuren och anti-kommunismen i Sverige under 

andra världskriget och hur den påverkade och tog sig uttryck i just dagstidningar i Norrbotten. 

Vi vet att det resulterade i saker som attentatet mot Norrskensflamman men hur påverkades 

övriga tidningar av censuren? Gjorde tidningarna som de blev tillsagda och gav ut enbart den 

information de fick ge ut? 

I den här undersökningen har kommunismen behandlats en hel del på grund av att 

Norrskensflamman var en av mina källor. Fortsatt forskning skulle kunna beröra även 

nazismen som också var väldigt aktuell under andra världskriget.  

Forskning om Vinterkriget har gjorts i massor, och även en del har gjorts om censuren och 

pressen men en lokal undersökning av norrbottniska tidningars skildrande av vinterkriget har 

inte gjorts och därför är resultatet av denna undersökning betydande. 
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