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Abstract: 
 

År 1935 invaderar Italien under ledning av Benito Mussolini Etiopien, på den 

tiden kallat Abessinien. Kriget föregicks av en lång tids mobilisering och debatt, 

både i omvärlden och i Sverige. Den här uppsatsen handlar om hur tidningarna Ny 

Dag och Folkets Dagblad påverkades av Sovjetunionens politik gentemot Abessi-

nienkrisen 1935 i deras egna ställningstaganden i Abessinienkrisen, samt hur det 

påverkade deras syn på antikrigsdemonstrationer i Sverige.  

Ny Dag var partitidning för Sveriges Kommunistiska Parti och Folkets Dagblad för 

Socialistiska Partiet. Källmaterialet i denna uppsats består av bevarade upplagor 

ifrån Ny Dag och Folkets Dagblad som finns i Kungliga bibliotekets mediearkiv.  

 Undersökningen är uppdelad i två tidsperioder, mellan januari-juli 1935 

samt juli-oktober 1935. Detta för att Kominterns kongress äger rum i augusti 1935 

samt att kriget bryter ut i oktober.   

Även om båda tidningarna var motståndare till Italiens invasion av Abessi-

nien visar resultatet av denna undersökning på att det rådde stora motsättningar mel-

lan tidningarna om hur antikrigsarbetet skulle föras, samt att tidningarnas relationer 

till Sovjetunionen i hög grad präglade tidningarnas ställningstaganden. Detta var 

extra tydligt efter Kominterns 7:e kongress i augusti 1935, då tidningarna upptog en 

bitter och intensiv rivalitet gentemot varandra kring Abessinienfrågan. Medan Ny 

Dag i stort sett var helt eniga med Kominterns riktlinjer gällande Abessinienkrisen 

och på vilket sätt antikrigsarbetet skulle föras, ställde sig Folkets Dagblad skarpt 

kritiskt till Komintern och Ny Dag i dessa frågor. Ämnen som tidningarna kom att 

vara oense om var Sovjetunionens roll i Abessinienkrisen, Nationernas Förbunds 

roll samt Sveriges roll och hur antikrigsrörelsen i Sverige skulle mobiliseras.  

 

 

 
 
 
Nyckelord: 
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1. Inledning 
 

Min uppsats kommer undersöka hur de partianslutna vänstertidningarna Ny 

Dag och Folkets Dagblad skrev om Italiens invasion av Etiopien, på den tiden kallat 

Abessinien, år 1935. Invasionen innebar både i sig ett förödande krig med hundra-

tusentals dödsoffer, däribland ett överväldigande stort antal civila abessinier. Dåti-

dens betraktare var även ofta kusligt medvetna om att invasionen skulle markera en 

upptrappning till vad man fruktade skulle bli ett nytt internationellt storkrig. Samt-

liga dåtida stormakter hade någon form av militära, politiska, ekonomiska eller di-

plomatiska intressen som mer eller mindre direkt berördes av kriget. Vapenskramlet 

kom med Abessinienkrisen att eka allt högre i såväl maktens korridorer som bland 

vanligt folk. Allianser och fiendskap som kom att befästas under det kommande 

andra världskriget började ta form. Länders förhållanden till krig, nationalism och 

internationella maktallianser sattes på dagordningen. Kriget i Abessinien innebar 

också en försmak till de kolonialkrig som skulle utspela sig efter Andra världskriget 

under avkolonialiseringen.  

Vid denna tidpunkt var svenska demokratin fortfarande ung. Sverige bildade 

tillsammans med de övriga nordiska länderna ett block som förhöll sig officiellt ne-

utralt i världspolitiska sammanhang. Men Abessinienkrisen kom att sätta betydande 

avtryck i den svenska politiska debatten och folkopinionen. Den svenska arbetarrö-

relsen hade splittrats i två delar, en revolutionär och en reformistisk. Den senare i 

form av Socialdemokraterna hade tagit regeringsmakten. Den tidigare hade splittrats 

inom sig där relationen till den Kommunistiska internationalen Komintern (sam-

manslutning av världens kommunistiska partier som var lojala med Sovjetunionen) 

stod i förgrunden för splittringen. Sveriges Kommunistiska Parti, kom att splittras 

mellan höger och vänsterfalangerna, där högerfalangen opponerade sig mot Komin-

tern och kom att bilda Socialistiska Partiet, medan vänsterfalangen förblev Komin-

terntroget och därmed fick behålla partinamnet Sveriges kommunistiska parti. Ri-

valiteten mellan de två partierna var intensiv och bitter. Utvecklingen mellan Sov-

jetunionen och stormakterna i världen speglade sig i hur de båda partierna navige-

rade i politiska frågor. Men vilka uppfattningar gällande kriget i Abessinien gav de 

två partiernas tidningar uttryck för? Hur påverkade partiernas inställning till Sov-

jetunionen deras inställning till kriget?   
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2. Syfte och frågeställning 
  
Min uppsats kommer undersöka hur Ny Dag och Folkets Dagblad positionerade sig 

i Abessinienkrisen mot bakgrund av relationen de båda tidningarna har till Sovjetun-

ionen. Jag vill också undersöka hur detta i sin tur påverkade antikrigsmobilisering-

arna i Sverige.  
 
 

2.1 Frågeställningar 
 

 

• Hur påverkades Ny Dag och Folkets Dagblad av Sovjetunionens 

politik i samband med Abessinienkrisen i sina egna ställningsta-

ganden till Abessinienkrisen?  

- Vilka kopplingar fanns det mellan tidningarnas ställningstagan-

den och Sovjetunionens?  

- Vilka konflikter och vilka argument fördes fram av Ny Dag och 

Folkets Dagblad rörande dessa frågor? 

- Hur kom förhållningssättet till Sovjetunionen att prägla Ny Dags 

och Folkets Dagblads syn på svenska demonstrationerna emot 

kriget och Sveriges roll i Abessinienkrisen? 
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3. Metod och material 
 
1.1 Metod 
 
Jag har via en kvalitativ innehållsanalys bearbetat artiklar i tidningarna Ny Dag och 

Folkets Dagblad mellan 1 januari 1935 till krigets början i oktober 1935. Jag har 

delat upp analysen av artiklarna i två perioder: 

1. Perioden mellan 1 januari 1935-juli 1935  

2. Perioden mellan augusti - oktober 1935.  

Jag har valt denna uppdelning i tidsperiod dels av tids och utrymmesmässiga 

begränsningar. Men också för jag har en förförståelse av att Kominterns sjunde kon-

gress som ägde rum under augusti 1935 fick avgörande påverkningar på en rad frå-

gor som Kommunistiska internationalen och övriga grenar av arbetarrörelsen under 

denna tidsperiod förhöll sig till. En av dessa förändringar återspeglades i hur Ny 

Dag och Folkets Dagblad förhöll sig till Abessinienkrisen, vilket kommer att visa 

sig i empiridelen.  

Tidigare forskning har också tagit upp att en debatt mellan tidningarna upp-

stod från det att Nils Flyg övertog chefredaktörskapet i Folkets Dagblad i sensom-

maren 1935, vilket också passar min tidsuppdelning.  

De två perioderna kommer särskilja sig och passar därför bra att delas upp när 

man analyserar de. I varje period har jag delat upp innehållet i artiklarna utifrån 

återkommande huvudteman som rör mina frågeställningar, d.v.s. om Sovjetunion-

ens roll i Ny Dag och Folkets Dagblads ställningstaganden i Abessinienkrisen och 

vad för konkret påverkan dessa fick för tidningarnas antikrigsmobiliseringar i Sve-

rige. 

I slutdiskussionen kommer jag diskutera resultatet av min insamlade empiri 

och resonera kring dessa. Jag kommer dela även dela upp slutdiskussionen i de båda 

perioderna, detta för att analysera skillnaden mellan perioderna och på så sätt belysa 

tidningarnas ställningstaganden.  

Sist kommer jag sammanfatta mina resultat i slutsats-delen.  

 
3.2. Material 

Jag har använt mig av Kungliga bibliotekets mediearkiv och gått igenom varje 

nummer i respektive tidning för den tidsperiod jag analyserar. I varje nummer har 

jag analyserat de artiklar som handlat om Italiens invasion av Abessinien och som 
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är av relevans för min uppsats, dvs. de artiklar som uttrycker klara ställningstagan-

den kring de områden som intresserar mig. Det är främst ledar- och opinionsartiklar 

som intresserat mig. Men även vissa andra typer av artiklar där man kunnat urskilja 

en åsikt som är relevant för min frågeställning har tagits med.  

 

4 Bakgrund 
 

4.1 Abessinienkrisen och svenska tidningar 

Den 3 oktober 1935 invaderade Italien under ledning av Benito Mussolini 

Abessinien.1 Invasionen hade föregåtts av flera månaders truppupprustning kring 

Abessiniens gräns, gränsintermezzon med bland annat dödlig utgång,2 samt resul-

tatlösa försök från Abessinien att få Nationernas Förbund (NF) att stoppa Italiens 

uttalade invasionsplaner.3 Stormakterna var ovilliga att ge gehör för Abessiniens 

krav på att förbundets stadgar skulle gälla även för Abessinien, detta trots att Abes-

sinien sen år 1932 varit medlem av Nationernas förbund.4 Även den officiella 

svenska hållningen i Nationernas Förbund speglade denna passivitet under måna-

derna som ledde fram till kriget. Som litet land och officiellt neutralt i förhållande 

till de europeiska stormakterna ville man inte ta initiativ till att uttrycka stöd för 

Abessiniens sak såvida inte den för tiden ledande stormakten Storbritannien först 

tagit initiativ i frågan.5 Sverige hade även nekat en abessinsk förfrågan om vapen-

export till landet.6 Samtidigt stödde man Nationernas Förbund som ett fredsbeva-

rande projekt, och det fanns en fruktan över att en passiv hållning från Storbritannien 

och Frankrike gentemot Italiens invasion av Abessinien skulle återupprepas vid en 

eventuell invasion av Sverige.7 Den svenska politiken i Nationernas förbund balan-

serade mellan att verka emot ett krigsutbrott, hålla sig till förbundets principer och 

att avvakta med att hänge Sverige åt någon ståndpunkt innan de stora makterna i NF 

tydligt bestämt sig.8 När kriget bröt ut stödde Sverige däremot NF:s sanktioner.9 

 
1 Steiner, 2011. s. 112 
2 Adamson, 1937. s. 34-35 
3 Strang, 2013. s. 109 
4 Adamson, 1937. s. 34 
5 Adamson, 1987. s. 57 
6 Adamson, 1987. s. 59 
7 Adamson, 1987. s. 58 
8 Adamson, 1987, s. 88 
9 Adamson, 1987, s. 98 
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Den inhemska opinionen var däremot mer uttalad och högljudd. En rad de-

monstrationer och offentliga möten hölls för att protestera emot den italienska fasc-

ismens ambitioner i Abessinien. Herbert Tingsten beskriver stämningsläget i Sve-

rige för tiden med orden: ”En så aktiv opinion i en utrikespolitisk fråga synes icke 

vid något annat tillfälle under mellankrigsperioden ha förelegat, utom möjligen un-

der Ruhrockupationen 1923.”10 Demonstrationer arrangerades av olika konstellat-

ioner av arbetarorganisationer, pacifister, religiösa grupper och anhängare till Nat-

ionernas förbund. En demonstration arrangerad av det Socialdemokratiska partiet, 

med fokus på att mana till ett kraftfullt Nationernas Förbund som skulle upprätthålla 

freden, samlade 12000 deltagare i Stockholm. Då uteblev ändå vissa socialistiska 

grupper som var emot kriget men också negativt inställda till NF från demonstrat-

ionen.11 Demonstrationerna drog även till sig högt uppsatta politiker, som den soci-

aldemokratiska utrikesministern Rickard Sandler som i detta sammanhang mer eller 

mindre direkt förespråkade sanktioner mot Italien. Också den tidigare konservative 

utrikesministern Marks von Würtemberg och framstående representanter för vitt 

skilda politiska och religiösa grupper höll tal mot kriget. Betoningen i argumentat-

ionen låg på att om Italiens angrepp på Abessinien passerade obemärkt skulle små 

nationer världen över vara försvarslösa mot starkare makter.12  

Även majoriteten av de svenska tidningarna var kritiska mot krigsplanerna.13 

Den stora majoriteten av de etablerade tidningarna var uttalat emot kriget och ma-

nade Nationernas Förbund till handling mot Mussolini.14 Kritiken mot Italiens krigs-

planer delades av såväl Social-Demokraten som Svenska Dagbladet. 15 De flesta tid-

ningar stödde hårda ekonomiska sanktioner mot Italien via Nationernas förbund.16 

Skillnaderna mellan tidningarna låg snarare i huruvida Sverige skulle vara aktivt i 

att förespråka en tydlig sanktionslinje gentemot Mussolini i Nationernas Förbund 

eller ha en striktare neutral hållning med mer fokus på nationell säkerhet; där de 

tidningar som lutade åt socialdemokratiskt håll företrädde det tidigare alternativet 

 
10 Tingsten, 1944. s. 255 
11 Adamson, 1987, s. 95 
12 Tingsten, 1944. s. 255 
13 Tingsten, 1944. s. 254 
14 Tingsten, 1944. s. 254 
15 Tingsten, 1944. s. 255 
16 Adamson, 1987, s. 98 
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medan tidningarna på högerkanten förespråkade det senare.17 Mest okritisk inställ-

ning gentemot Mussolini var tidningarna längre ut på högerkanten som Nya Dagligt 

Allehanda. Nya Dagligt Allehanda framhöll risken för krig om sanktioner skulle 

införas, och att svensk medverkan till sanktioner skulle placera Sverige i riskzonen 

för ett sådant krig.18 När kriget väl bröt ut möttes det av den svenska tidningspressens 

besvikelse över Nationernas förbund och dess oförmåga att hejda kriget.19   

Den hårda svenska opinionen mot Mussolini ökade dock när kriget väl påbör-

jats. 20 Dagens Nyheter rapporterade att svenska opinionen inte varit så enig kring 

en fråga sedan historien om en student i Uppsala som hetsat sin hund till att slita en 

katt i stycken uppdagats.21 Italienska restauranger och butiker bojkottades, och även 

tragiska fall av knivattacker mot politiska flyktingar från Italien, samt svenskfödda 

med italiensk bakgrund inträffade.22  

Tingsten beskriver stämningarna i tidningarna som kraftigt entusiastiska till 

NF:s förmåga att stoppa kriget när sanktioner väl sattes i kraft. Man hoppades på att 

sanktionerna skulle markera en ny era av internationell politik, där lag och rätt till-

lämpades, och att Mussolini inför omvärldens sanktioner och kritik skulle retirera 

från sina krigsplaner. Den socialdemokratiska tidningen Ny Tid hoppades till och 

med på att sanktionerna skulle bli en katalysator för de italienska massorna att vända 

sig emot Mussolini och störta fascismen.23  

Dock visade sig sanktionerna inte vara så verkningsfulla som man hoppats på. 

Sanktionerna gällde inte exempelvis export av olja och andra viktiga varor för Itali-

ens krigsindustri. Och när det var klarlagt att sanktionerna inte skulle komma att 

skärpas samt att den italienska koloniseringen av Abessinien skulle fullbordas vände 

tidningsopinionen till att bli skarpt kritiskt mot NF.24 Italiens fullbordade erövring 

av Abessinien och omvärldens handfallenhet för denna utgjorde ett skifte bort ifrån 

den tilltro till Nationernas Förbund som kom att prägla synen på förbundet bland 

svenska tidningar under mellankrigsåren.25 Senare ska även Winston Churchill ha 

 
17 Adamson, 1987, s. 97 
18 Tingsten, 1944. s. 256 
19 Adamson, 1987. s. 100 
20 Tingsten, 1944. s. 258 
21 Adamson, 1987, s. 120 
22 Adamson, 1987. s. 121 
23 Tingsten, 1944. s. 259 
24 Tingsten, 1944. s. 262  
25 Tingsten, 1944. s. 264 
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medgivit att sanktionernas syfte begränsats till åtgärder som inte skulle utmana Ita-

liens krigskapacitet, i motsatts till vad den egna hemmaopinionen leddes till att tro.26 

 
4.2. Splittringen mellan Sveriges Kommunistiska Parti och Socialistiska Par-
tiet 

Socialistiska Partiet uppstod genom en splittring ifrån Sveriges Kommunist-

iska Parti år 1929. År 1928, slog Komintern in på den linje som av Komintern kal-

lades Den tredje perioden. Denna period kan grovt sammanfattas som en radikal 

vänstersvängning i politiken, både för Sovjetunionen som stat och för Komintern 

som internationell sammanslutning. Man ansåg att kapitalismen var på väg in i en 

fas av kris och instabilitet, och att kampen om arbetarklassen för den revolutionära 

politiken, i motsättning till den reformistiska, var i ett avgörande läge. Socialdemo-

kratin och högerinriktningar inom arbetarrörelsen och den kommunistiska rörelsen 

skulle därför kraftfullt bekämpas.27 Inom det svenska kommunistiska partiet var hö-

gerfalangen i majoritet, främst företrätt av bl.a. Karl Kilbom och Nils Flyg. Väns-

terfalangen företräddes bl.a. av Hugo Sillén och Sven Linderot. Under en period 

hade motsättningarna mellan höger- och vänsterfalangerna skärpts kring frågor som 

fred och avrustning, den svenska imperialismen och synen på enhetsfronter, och 

tredje perioden-politiken kom att ge vänsterfalangen ett betydelsefullt stöd ifrån 

Kominterns ledning i Moskva. 1929 kom SKP att splittras, då högerfalangen uteslöt 

vänsterfalangen. Men då vänsterfalangen hade stöd av och förblev lojalt med 

Komintern fick denna uppta namnet Sveriges Kommunistiska Parti, medan höger-

falangen kom att gå under det nya namnet det Socialistiska Partiet.28 

Vid 1928, året innan splittringen uppgick Sveriges Kommunistiska Partis 

medlemsantal till ca. 18000, vilket var rekordstort för partiet. Vid splittringen tog 

Socialistiska Partiet med sig ca 7100 medlemmar, medan Sveriges Kommunistiska 

Parti hade kvar 4000 medlemmar. 6200 personer som innan splittringen varit med-

lemmar i SKP lämnade rörelsen, åtminstone tillfälligt.29 Tidningen för Sveriges 

Kommunistiska Parti hette Folkets Dagblad men kom att övertas av Socialistiska 

partiet där den fick tjänstgöra som partiorgan. Socialistiska partiets ena förgrunds-

 
26 Blomqvist, 2000. s. 62 
27 Kennerström, 1980. s. 3 
28 Kennerström, 1980. s. 4, 15 
29 Kennerström, 1980. s. 16 
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gestalt var Karl Kilbom, som också varit chefredaktör för Folkets Dagblad. Ordfö-

rande för Socialistiska partiet blev Nils Flyg.30 Sveriges Kommunistiska Partis par-

titidning kom 1929 att gå under namnet Ny Dag.  

De för min uppsats mest relevanta uppgifterna om upplagorna för resp. tidning 

som jag hittat visar på en upplaga av 30.569 exemplar av Folkets Dagblad år 1932.31 

Och 19.900 exemplar av Ny Dag år 1933.32 

Redaktör för Folkets Dagblad mellan åren 1924-1936 var som tidigare nämnts 

Karl Kilbom.33 Nils Flyg övertog redaktörskapet 1935 efter att Kilbom rest utom-

lands för ett politiskt besök.34 Redaktör för Ny Dag var Gustav Johansson.35  

 
30 Kennerström, 1980. s. 17 
31 Kungliga bibliotekets databas Nya Lundstedt, Folkets Dagblad. 2018 
32 Kungliga bibliotekets databas Nya Lundstedt, Ny Dag. 2018 
33 Kungliga bibliotekets databas Nya Lundstedt, Folkets Dagblad, 2018 
34 Kennerström, 1980. s. 107 
35 Kungliga bibliotekets databas Nya Lundstedt, Ny Dag, 2018 
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5. Tidigare forskning  
 

Den största delen av den tidigare forskningen på ämnet har fokuserat på Socialist-

iska Partiets och Folkets Dagsblads förhållande till Abessinienkrisen, snarare än Ny 

Dags. Främst två böcker har riktat in sig på Socialistiska Partiet och dess utveckling, 

med relationen till Abessinienkrisen som delkapitel. Den ena är Bernt Kennerströms 

avhandling Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929-1937 som likt ti-

teln vittnar om berör Socialistiska Partiets utveckling mellan 1929-1937. Den andra 

är Håkan Blomqvits bok Gåtan Nils Flyg och nazismen som beskriver Nils Flygs 

och det Socialistiska Partiets resa ifrån utbrytningen ifrån Sveriges Kommunistiska 

Parti till den slutgiltiga kollapsen då Nils Flyg hade lett in det kraftigt reducerade 

partiet på en pro-nazistisk väg.  

Båda böckerna tar upp Abessinienfrågan och Folkets Dagblads förhållande till den 

som ett viktigt moment i partiets och tidningens utveckling. Båda har också en väl-

digt snarlik beskrivning av Folkets Dagblads inställning till Abessinienkrisen. De 

beskriver att en konflikt uppdagade sig mellan Karl Kilbom, chefsredaktören för 

Folkets Dagblad under första halvåret av 1935, och partiledningen inom Socialist-

iska Partiet. Karl Kilboms syn på Abessinienkrisen låg mer i enlighet med huvudfå-

ran inom arbetarrörelsen, som förespråkade ett mer aktivt ingripande ifrån Nation-

ernas Förbund för att stoppa Mussolinis invasionsplaner, samt en mer aktiv opposit-

ion emot kriget inom NF ifrån den svenska Socialdemokratins ledning.36 Kilbom 

kritiserade också Sovjetunionen för passivitet.37  

 Partiledningen med främst Nils Flyg i spetsen gick dock i opposition emot Kilboms 

hållning gällande ingripanden ifrån NF emot Italien. De gick snart i konflikt både 

genom internt gentemot Kilbom och externt konflikter gentemot Socialdemokratin 

och Sveriges Kommunistiska Parti gällande denna fråga. Ledningen för Socialist-

iska Partiet samt Nils Flyg och sedermera Folkets Dagblad menade att Nationernas 

Förbund inte var några man skulle vända sig till för att stävja Italiens invasionspla-

ner av Abessinien. Till en början motiverade man detta med att NF bestod av impe-

rialistmakter som inte hade nåt intresse av att stöta sig emot Italien och Mussolini.38 

Denna motivering ändrades dock, om än med samma slutsats i sakfrågan när NF 

 
36 Kennerström, 1980. s. 108 & Blomqvist, 2000. s. 63 
37 Kennerström, 1980. s. 108 
38 Kennerström, 1980. s. 108 
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började kritisera Mussolini och när Ny Dag tog ställning för sanktioner via NF. Då 

menade Nils Flyg, som vid sensommaren hade tagit över chefsredaktörskapet för 

Folkets Dagblad, att NF och de som stöttade NF drev på för ett nytt världskrig ge-

nom sin maning till NF sanktioner gentemot Italien. Detta borde Sverige hålla sig 

utanför enligt Flyg.39 Kennerström menar att det här fanns en motsättning i Folkets 

Dagblads resonemang. Å ena sidan menade man att NF aldrig på allvar skulle in-

gripa emot Italien eftersom man var för tätt inblandat i en imperialistisk världsord-

ning tillsammans med Italien. Å andra sidan var man emot de sanktioner som väl 

planerades och föreslogs gentemot Italien av Nationernas Förbund eftersom man 

menade att dem riskerade att utlösa ett nytt världskrig.40 Kennerström påpekar där-

emot att Folkets Dagblad samtidigt opponerade sig emot Italiens angrepp och stödde 

Abessiniens rätt att försvara sig, även om de också intensivt kritisera de medel den 

större antikrigsopinionen ville använda sig av för detta ändamål.41 

Det enda pålitliga verktyget för att stoppa ett krig menade Folkets Dagblad 

var den internationella arbetarklassen. Den skulle självständigt och utan samarbete 

med kapitalistiska stater eller förbund agera via t.ex. fackliga bojkotter av krigs-

material.42 Tillsammans med att propagera för rena arbetaraktioner la Socialistiska 

Partiet stor vikt för att mobilisera emot ett svenskt stöd för sanktioner via Nationer-

nas förbund.43 Framförallt under september 1935 då den svenska opinionens stöd för 

sanktioner var som starkast var Socialistiska Partiet särskilt aktiva i sitt motstånd 

enligt Kennerström, man menade att sanktionerna skulle leda till att svenska arbe-

tare tvingades ut till att strida och dö på Europas slagfält.44   

Få andra arbetarorganisationer stödde dock denna politik. De enda som gav 

gehör för Socialistiska Partiets/Folkets Dagblads linje var Syndikalisterna samt den 

internationella så kallade Internationella Londonbyrån vars upprop mot kriget pub-

licerades i Folkets Dagblad. Denna byrå var dock avsevärt marginaliserad och liten 

jämfört med de världsomspännande socialdemokratiska och kommunistiska organi-

sationerna.45 Blomqvist skriver att när Komintern tog ställning för sanktioner i NF 

 
39 Kennerström, 1980. s. 108 & Blomqvist, 2000. s. 60 
40 Kennerström, 1980. s. 108 
41 Kennerström, 1980. s. 114 
42 Kennerström, 1980. s. 108 
43 Kennerström, 1980. s. 108 & Blomqvist, 2000. s. 60 
44 Kennerström, 1980. s. 108 
45 Kennerström, 1980. s. 110 
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blev Socialistiska Partiet och Folkets Dagblad isolerade inom arbetarrörelsen i sitt 

motstånd mot sanktioner. Blomqvist menar att Sovjet gjort avkall på ambitionen att 

den internationella arbetarklassen skulle agera som ett självständigt maktpolitiskt 

block i frågan. Folkets Dagblads motstånd emot sanktioner blev därmed ett motstånd 

emot det enda som utifrån dessa förhållanden skulle kunnat ge kännbara effekter 

gentemot Mussolini enligt Blomqvist.46  

I en riksdagsomröstning våren 1936 om kreditspärr i handel gentemot Italien röstade 

Socialistiska Partiet nej, enbart i sällskap av de mest pro-fascistiska högerkrafterna. 

Arbetarsolidariteten med Abessinien blev i praktiken orealistisk att genomföra och 

den uppgift som Socialistiska Partiet istället kom att prioritera var att försöka stoppa 

arbetarrörelsens stöd till vad man fruktade skulle bli ett nytt världskrig enligt 

Blomqvist.47  

I Herbert Tingstens bok Svensk utrikespolitisk debatt mellan världskrigen ägnas viss 

uppmärksamhet åt svenska tidningars åsikter om Italiens invasionsplaner av Abes-

sinien, däribland den svenska vänsterpressens. Även Tingsten beskriver samma 

vandring för Socialistiska Partiet och Folkets Dagblad gällande Abessinienkrisen, 

om än inte alls lika utförligt som Kennerström och Blomqvist. 48 Tingsten menar att 

tidningen i juli manat till det man ansåg vara socialdemokratins plikt i att ta spetsen 

för de små nationernas rätt inom Nationernas Förbund. Tingsten skriver att Fol-

kets Dagblad senare däremot ändrade sin uppfattning och fördömde sanktionskravet 

som ett led i att driva Sverige mot upprustning och krig.36  

 I Tingstens redogörelse för vad Sveriges kommunistiska parti via partiorganet Ny 

Dag uttryckte vid perioden strax innan kriget beskriver han dess ställningstaganden 

som ”oklar och obestämd”.49 Detta menar Tingsten berodde på att Sovjet ännu inte 

tillkännagivit sin ståndpunkt om huruvida sanktioner borde tillämpas eller inte.50 

När Sovjet deklarerat sitt stöd till sanktioner och när kriget utbrutit menar Tingsten 

att Ny Dag också stödde sanktioner emot Italien.51   

 
46 Blomqvist, 2000. s. 61 
47 Blomqvist, 2000. s. 61 
48 Tingsten, 1944. s. 257 
49 Tingsten, 1944. s. 258 
50 Tingsten, 1944. s. 258 
51 Tingsten, 1944. s. 258 
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Kennerström beskriver dock inte Ny Dags och Sveriges Kommunistsiska Partis för-

hållanden till Abessinienkrisen i samma ordalag som Tingsten. Han beskriver sna-

rare att Ny Dag var samstämmigt med opinionen emot kriget och för NF-sanktioner 

emot Mussolini.52  

Enligt Kennerström planerades antikrigsdemonstrationer i Göteborg gemensamt 

mellan Sveriges Kommunistiska Parti, Socialdemokraterna och Socialistiska Partiet 

i augusti 1935.53 Sveriges Kommunistiska Parti och Socialistiska Partiet försökte få 

med socialdemokratiska rörelsen i de planerade demonstrationerna men Socialde-

mokratiska Partiet nekade till en gemensam demonstration som skulle innebära att 

Sverige Kommunistiska Parti och Socialistiska Partiet fick medinflytande över ut-

formningen och ledningen av demonstrationen. Sveriges Kommunistiska Partis po-

litbyrå ingrep dock och gav order om att partiets lokalavdelningar skulle göra avkall 

på krav om medinflytande.  Detta för man ansåg vinsterna i att sluta upp bakom de 

deltagarmässigt större socialdemokratiska demonstrationstågen var större än vikten 

av medinflytande över demonstrationernas exakta utformning.54  Detta kritiserades 

hårt av Socialistiska Partiet som istället höll egna demonstrationer, dock med betyd-

ligt färre deltagarantal än konkurrentens vars deltagarantal uppgick till 25000 i Gö-

teborg och 12000 i Stockholm.55 Socialdemokratins och Ny Dags respons till Soci-

alistiska Partiets icke-deltagande i de större demonstrationstågen, samt dess mot-

stånd emot sanktioner via Nationernas Förbund, var att likställa agerandet med ett 

stöd till Mussolini. De menade att Socialistiska partiet i praktiken hamnade på 

samma sida som de högerextrema.56 

Kilbom kom tillbaks till Sverige och återtog rollen som chefredaktör för Fol-

kets Dagblad i oktober 1935. Under denna period skrev han delvis ledare som före-

trädde partiets linje, men också två ledare som avvek ifrån den, bl.a. genom att hålla 

en möjlighet öppen för stöd till sanktioner som enligt Kilbom inte kunde vändas 

emot arbetare.57 Detta väckte konflikter inom Socialistiska Partiets ledning, som me-

nade att några sådana sanktioner inte var möjliga, och istället gavs Nils Flyg upp-

 
52 Kennerström, 1980. s. 107 
53 Kennerström, 1980. s. 108-109 
54 Kennerström, 1980. s. 108-109 
55 Kennerström, 1980. s. 109 
56 Kennerström, 1980. s. 109 
57 Kennerström, 1980. s. 112 
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giften att fortsättningsvis sköta Folkets Dagblads utrikespolitiska sidor. Kenner-

ström menar att frågan om Abessinienkrisen således hade uppdagat en spricka inom 

Socialistiska Partiet.58  

När NF beslöt att inleda begränsade sanktioner emot Italien från och med 18 

november menade Socialistiska Partiet att åtgärderna var betydelselösa. När spän-

ningarna steg mellan England-Frankrike å ena sidan och Italien å andra sidan me-

nade Folkets Dagblad att ett storkrig var omedelbart förestående och att det svenska 

stödet för en sanktionspolitik försvårat möjligheten att stå utanför det stundande 

storkriget.59 

När Italien bombade en svensk ambulans i Abessinien vid nyårsafton 1935-

1936 var Folkets Dagblad betydligt mildare i sin analys av situationen än den i övrigt 

fördömande svenska pressen. Den första uppmaningen ifrån Folkets dagblad var: 

”Håll huvudet kallt!” och man gick i polemik mot den övriga pressen som menade 

att bombningen var en avsiktlig handling.60 Visserligen fördömde man bombningen 

som sådan, men menade att detta var en konsekvens av krigföring i sig och första 

prioritet i dåvarande läge var att hålla huvudet kallt för att inte öka risken för ett än 

mer krigshetsande stämningsläge. När det framgick att bombningen faktiskt var en 

medveten handling, i motsats till vad Folkets Dagblad hade hävdat, menade Folkets 

Dagblad att bombningen var avsedd för att provocera fram ett storkrig i Europa, en 

provokation som det nu gällde för Europas makter att inte gå på.61 Ny Dag replike-

rade att detta resonemang enbart tjänade till att ursäkta Mussolini och försvara hans 

krig i Abessinien. Kennerström menar att Folkets Dagblad snarare såg ett svenskt 

stöd för sanktionspolitiken som den stora faran än Mussolinis agerande i Abessinien, 

och att Folkets Dagblad inte stödde Mussolini och hans krig i sig.62 

När den italienska erövringen av Abessinien var fullbordad menade Folkets 

Dagblad att detta bekräftade Socialistiska Partiets hållning till Nationernas förbund 

som verkningslöst och att det var att inge illusioner att sätta hopp till förbundets 

förmåga att trygga små staters väl.63  

 
58 Kennerström, 1980. s. 112 
59 Kennerström, 1980. s. 113-114 
60 Kennerström, 1980. s. 114 
61 Kennerström, 1980. s. 114 
62 Kennerström, 1980. s. 114 
63 Kennerström, 1980. s. 115 
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Kennerström menar att Socialistiska Partiets och Folkets Dagblads hållning i 

Abessinienfrågan bidrog till att Socialistiska Partiet tappade anhängare bland arbe-

tare, men också slog in partiet på en alltmer sekteristisk linje som skulle komma att 

allvarligt marginalisera partiets betydelse inom svensk politik.64 

  

Gällande hur Sovjetunionen och Komintern förhöll sig till Abessinienkrisen 

har en antologi med Bruce Strang som redaktör vid namn Collision of Empires: Ita-

ly's invasion of Ethiopia and its International Impact analyserat Abessinienkrisens 

internationella betydelse. Några kapitel i boken ägnas åt Sovjetunionens och Komin-

terns förhållande till Abessinienkrisen, de som varit av intresse för min studie är 

Martin Thomas kapitel France and the Ethiopian Crisis, 1935-1936: Security Di-

lemmas and Adjustable Interests, samt kapitlet ifrån J. Calvitt Clarke III Soviet Ap-

peasement, Collective Security and the Italo-Ethiopian War of 1935 and 1936.. 

När Abessinien tidigt under 1935 förde fram frågan om Italiens rustning till 

Nationernas förbund möttes de dock av dåtidens stormakters passivitet till frågan.65 

Thomas menar att inte minst Frankrike förhalade åtgärder ifrån NF gentemot Italien 

i början av år 1935.66 En viktig anledning till detta var Frankrikes egna kolonialin-

tressen i regionen.67 Man hoppades också på att få en allians med Italien mot ett 

hotande Nazityskland.68 Den franska högern såg också en allians med Mussolinis 

Italien som mer lovvärdigt än en allians med Stalins Sovjet.69 

Sovjet å sin sida var vid 1933 desperata efter allianser mot Nazityskland.70 

Förutom hotet ifrån Nazityskland i väst började även ett allt mer aggressivt Japan 

torna upp sig. I Afrika stod italienska intressen vid tiden i konflikt med japanska. En 

allians med Storbritannien föreföll inte trolig för Sovjet.71 Rädslan för innebörden i 

en potentiell allians mellan Nazityskland och Japan drev på Sovjetunionen till att 

 
64 Kennerström, 1980. s. 117 
65 Thomas, 2013. s. 109 
66 Thomas, 2013. s. 110 
67 Thomas, 2013. s. 111 
68 Thomas, 2013. s. 114 
69 Thomas, 2013. s. 116 
70 Clarke III, 2013. s. 266 
71 Clarke III, 2013. s. 266 
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sluta diplomatiska band med Frankrike och Italien.72 Vid tiden hade Italien en skep-

sis mot de båda framtida allierade länderna Tyskland och Japan.73   

Diplomatiska avtal slöts mellan Sovjet och Italien 1933 samt Sovjet och 

Frankrike i maj 1935.74 I juni 1935 slöts en militär samarbetspakt mellan Frankrike 

och Italien gällande Österrike, samt avtal om exportkrediter mellan Sovjet och Ita-

lien.75  

Under Kominterns 7e kongress i augusti 1935 tonades kritiken emot Italiens 

krigsambitioner ned, enligt Clarke III. Den enda som enligt Clarke III på allvar upp-

märksammade frågan om den stundande invasionen var den italienska kommunisten 

Palmiro Togliatti, en av grundarna av det italienska kommunistpartiet.76 

Skiftet mellan augusti och september 1935 kom dock att bli en brytpunkt i 

Sovjets hållning gentemot Italien i Abessinienfrågan, enligt Clarke III. Sovjetun-

ionen gick från att ha kritiserat Storbritanniens kolonialambitioner i området till att 

lägga tonvikten mer på att Nationernas förbunds principer skulle upprätthållas så 

krigsivrare inte skulle känna medvind. Italien var med sina uttalade invasionsplaner 

den mest aggressiva krigsivraren för tiden.77  

När Italien invaderade Abessinien deltog Sovjet på sanktionslinjen gentemot 

Italien. De uttryckte stöd för Abessinien i Nationernas förbund, i partitidningen 

Pravda uttrycktes stöd till folkens frihet och varningar emot ett nytt imperialistisk 

omfördelningskrig som invasionen av Abessinien kunde innebära.78 Sanktionerna 

kom till stånd genom Storbritanniens, Frankrikes och Sovjets enighet för sanktioner. 

Men inget land ville på allvar göra avkall på många lukrativa handelsförbindelser 

med Italien. Handeln med varor som olja, järn, kol och stål fortsatte mellan NF’s 

stormakter och Italien. Inte minst oljeexporten till Italien fortsatte under kriget och 

var gynnsam för alla inblandade parter - utom för Abessinien.79 

 

 
72 Clarke III, 2013. s. 267 
73 Clarke III, 2013. s. 268 
74 Clarke III, 2013. s. 269 
75 Clarke III, 2013. s. 272-273 
76 Clarke III, 2013. s. 274 
77 Clarke III, 2013. s. 275 
78 Clarke III, 2013. s. 278 
79 Clarke III, 2013 s. 279 
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5.1 Denna uppsats bidrag 

Eftersom framförallt Kennerström och Blomqvist gediget avhandlat Folkets 

Dagblads förhållande till frågan om sanktioner via Nationernas Förbund gentemot 

Italien under Abessinienkrisen kommer jag inte gå närmare in på just det området. 

Jämfört med Kennerström och Blomqvist som båda ingående skrivit om hur Folkets 

Dagblad förhöll sig till Abessinienkrisen och vilka inre konflikter inom Socialistiska 

Partiet som förelåg förhållandet till Abessinienkrisen, kommer jag visa på hur Fol-

kets Dagblad och Ny Dag formade sina ställningstaganden i stor del i relation Sov-

jetunionen och Komintern, samt till varandra. Medan den tidigare forskningen i hu-

vudsak har fokuserat på Folkets Dagblad och Nils Flyg och kommer jag i högre 

utsträckning inkludera Ny Dag och den Sovjetledda kommunistiska världsrörelsen 

i Komintern. Jag menar att man bör förstå även Folkets Dagblads ställningstaganden 

utifrån dessa faktorer. Eftersom frågorna ofta går in i varandra kommer jag dock 

bitvis nämna konflikten kring NF, men detta kommer inte vara av betydande del i 

min uppsats, utan snarare för att ge sammanhang åt de frågeställningar jag fokuserar 

på.  

Jag har ambitionen att visa på hur inställningen gentemot Sovjetunionen, 

Komintern och den rivalitet som fanns mellan de vänsterradikala arbetarrörelserna i 

hög grad präglade utformningen av de båda partiorganens analys av Abessinienkri-

sen, samt hur de såg på den svenska rollen i konflikten. Med detta hoppas jag kunna 

ge nya perspektiv och ökad förståelse för de båda tidningarnas ställningstaganden 

kring Abessinienkrisen. 

 

 

 

 
6. Empirisk analys: Ny Dag, Folkets Dagblad och Abessi-

nien 
 
6.1. Ställningstaganden under upptrappningen 1 januari 1935 – 31juli 1935 
 

Under denna period är likheterna mellan de båda tidningarnas rapportering 

kring Abessinienkrisen slående. Det tydliga temat under början på 1935 är hur de 

båda tidningarna skriver om Italiens ökande truppmobiliseringar vid Abessiniens 
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gräns samt fördömanden av invasionsplanerna.80 Enigheten i analys och tonläge gäl-

ler både ställningstaganden gentemot Mussolini, Abessinien, de kapitalistiska stor-

makterna och Nationernas Förbund.81 

Det finns dock vissa skiljelinjer som framtonar. 

 

6.1.2 Sovjetunionens roll 
För denna tidsperiod utgör frågan Sovjetunionens roll ingen större konfliktyta 

mellan de båda tidningarna. Men de ger ändå vissa uttryck för olika uppfattningar 

kring Sovjetunionens roll i stormaktspolitiken kring Abessinienkrisen. 

I Ny Dag menar man att Frankrikes motstånd emot Italiens invasionsplaner 

emot Abessinien härrör ur en fransk ambition om att leda Italiens expansionssträvan 

bort från Afrika, där man själv har kolonier, samt att avleda Tyskland expansions-

strävan ifrån Österrike, som ligger för nära det egna landet. Istället menar man att 

Frankrike vill rikta Italiens och Tysklands expansionssträvanden österut till Sov-

jetunionen för att på så sätt neutralisera en gemensam fiende. Sovjetunionen fram-

ställs i Ny Dag som den verkliga huvudfienden till imperialistmakterna, och det be-

gynnande storkrig som man ser vara på väg ses på lång sikt ha den yttersta udden 

riktat mot Sovjetunionen.82  

Folkets Dagblad menar dock att Sovjetunionen är för passiva gällande mot-

ståndet emot Italien. Man påpekar att rådspresidenten i Nationernas Förbund är den 

sovjetiska utrikeskommisarien Litvinov, och att ifall Sovjet skulle vilja värna Abes-

siniens intressen skulle man via Litvinov kunna ha ett reellt inflytande i NF. Detta 

inflytande vill Sovjetunionen inte använda sig av då man vill värna om sin relation 

till Frankrike, som i sin tur är välvilligt inställt till Italien, menar Folkets Dagblad.83 

Den Sovjetiska tystnaden i Nationernas Förbund som enligt Folkets Dagblad ännu 

råder den 19 juli hotar att göra Sovjet till ”(...) medansvariga för Italiens förbry-

telse”.84 

 
80 Folkets Dagblad, Väldiga trupptransporter till den blivande krigsskådeplatsen. 1935-02-

23 & Ny Dag, Krig hotar mellan Italien-Abessinien: Omfattande Italiensk mobilisering, 1935-02-12 
81 Se exempelvis Folkets Dagblad, Abessinien inlägger kraftig protest mot Italiens krigshot. 

1935-02-28 & Ny Dag, England fruktar Mussolinis anfallsplaner mot Abessinien, 1935-04-02 
82 Ny Dag, Stormaktskonferens för Abessiniens sönderstyckande. 1935-07-12 
83 Folkets Dagblad, Behandlingen av Abessinien. 1935-07-12 
84 Folkets Dagblad, Varför tiger de socialdemokratiska regeringarna? 1935-07-19 
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Folkets Dagblad skriver att det stundande kriget visar på kapitalismens vanvett 

och ser i detta en möjlighet att massorna ska väckas tillbehovet av socialism. Man 

beklagar sig dock över att arbetarna är splittrade och att de andra och tredje inter-

nationalerna (Sveriges Kommunistiska Parti är för tiden anslutet till den Tredje in-

ternationalen) styrs av vissa staters storpolitik. Man manar arbetare i alla länder att 

ena sig för socialismen, vars seger man ser som enda lösningen på krig och orättvi-

sor.85 

6.1.3. Antikrigs-demonstrationer i Sverige och synen på Sveriges förhållande till Abes-
sinienkrisen 

Den första och enda demonstration emot det hotande kriget jag hittat under 

denna period sker 12 juli då Ny Dag utlyser en demonstration anordnad av Sveriges 

Kommunistiska Parti. Man ser storkriget som en uppgörelse mellan imperialistiska 

stormakter och meddelar att man är del av ett upprop som europeiska kommunist-

partier antagit emot krigsplanerna. Till demonstrationen antar man ett antal paroller, 

bland annat ”Mot den italienska fascismen. För det abessinska folkets försvar!”86  

Gällande den svenska socialdemokratiska regeringen kritiserar både Ny Dag 

och Folkets Dagblad den för passivitet och bristande solidaritet med Abessinien. 

Nationernas förbund har vid den här tiden ett vapenembargo emot både Italien och 

Abessinien. Abessiniens kejsare har vid denna tid vänt sig till både Nationernas För-

bund samt Sverige för att få köpa vapen. Gällande frågan om svensk vapenexport 

till Abessinien är de båda tidningarna vid den här tiden eniga om att en sådan bör 

godkännas från Sveriges sida då Abessinien har rätt att försvara sig självt. Karl Kil-

bom i Folkets Dagblad noterar svenska socialdemokratins uttalade ambition att 

värna de små staternas rätt i konflikter. Folkets Dagblad menar att detta borde inne-

bära både ett försvar av Abessinien i Nationernas Förbund samt ett godkännande av 

vapenhandel med Abessinien.87 Man menar att opinionen i de nordiska länderna är 

ganska enhälligt emot invasionsplanen och Mussolini, men svenska regeringens of-

ficiella politik är neutral, vilket tidningen likställer med att i praktiken ge direkt stöd 

åt Italien.88 

 
85 Folkets Dagblad, Mussolini inför avgörandet, 1935-07-24 
86 Ny Dag, Mot kriget – för freden. Demonstrera 1 augusti. 1935-07-12 
87 Folkets Dagblad, Behandlingen av Abessinien. 1935-07-12 
88 Folkets Dagblad, Fascistisk banditmoral. 1935-07-12 
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 Ny Dag tar upp att Italien har tillgång till vapenleveranser och en avancerad 

vapenindustri men inte Abessinien. Abessinien har skickat förfrågningar till bland 

annat Sverige och England angående vapenleveranser. Ny Dag uppger att engelska 

regeringen nekade denna förfrågan, Svenska utrikesdepartementet uppges däremot 

ännu inte mottagit noten och dess ställningstagande till frågan sägs vara okänt. Ny 

Dag menar dock att ett nekande lär vara att vänta då man inte förväntar sig att ett 

imperialistiskt land som Sverige kommer stödja ett förtryckt folks kamp emot im-

perialismen.89  

Även om båda tidningarna kritiserar Socialdemokratin och svenska regeringen 

går det att kring denna tidsperiod urskilja en viss skillnad i kritiken. Folkets Dagblad 

skriver mer manande att de socialdemokratiska regeringarna bör gå i täten när det 

gäller det internationella fredsarbetet och ställer sig kritiskt frågande till varför inte 

den svenska socialdemokratin agerar i enlighet med den uttalade ambitionen att 

värna de små staternas rätt.90 Man menar att: ”Före alla andra borde de socialdemo-

kratiska regeringarna visa sin fredsvilja”.91 I denna maning kan man utläsa en viss 

tilltro till socialdemokratin som potentiellt allierad partner emot kriget. Ny Dag sak-

nar vid den här tiden liknande förhoppningar på att den svenska regeringen och so-

cialdemokratin ska agera i Abessiniens intresse. Man betraktar Socialdemokratin 

och den svenska staten som imperialistiska aktörer och avfärdar förväntningen på 

att en sådan stat skulle kunna ställa sig på Abessiniens sida under rådande politiskt 

system.92 

Sverige framställs i början av augusti av Ny Dag som allierat med Tyskland, 

Polen och Finland gentemot Sovjetunionen. Man påminner om att Socialdemokratin 

bröt Internationalens löfte om ett internationellt motstånd mot krigsmobiliseringarna 

inför Första världskriget, och menar att det inte går att förvänta sig något annat än 

att nuvarande socialdemokrati också denna gång sluter upp bakom hetsen för ett 

kommande storkrig. 93 Den hårda uttalade polemiken mot socialdemokratin ska där-

emot snart komma att ändras.  

 
89 Ny Dag, Abessinien avstängt från vapenleveranser: men icke Japan och Italien. 1935-07-

12 
90 Folkets Dagblad, Varför tiger de socialdemokratiska regeringarna?. 1935-07-19 
91 Folkets Dagblad, Varför tiger de socialdemokratiska regeringarna?. 1935-07-19 
92 Ny Dag, Abessinien avstängt från vapenleveranser: men icke Japan och Italien. 1935-07-

12 
93 Ny Dag, 1 augusti. 1935-08-01 
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6.2 Augusti-september, förhandlingar och internationella toppmöten 
 

6.2.1. Kominterns 7:e kongress, och Ny Dag 
 

I augusti 1935 avslutas Kominterns 7:e världskongress i Moskva. Under denna 

kongress antogs en drastisk ändring av Kominterns politiska strategi som också får 

stort genomslag i Ny Dag och appliceras i Ny Dags syn på politiskt arbete i Sve-

rige.94  Ny Dag publicerar talet som Kominterns generalsekreterare Georgi Dimitrov 

håller på kongressen. Talet beskriver den hotande fascismen som sveper över värl-

den och hur kommunister internationellt ska bemöta den. Dimitrov för fram teorin 

om enhetsfronten som bärande strategi för kampen emot fascism. Förenklat innebär 

teorin att kommunister ska söka enhet med socialdemokrater i gemensam front emot 

huvudfienden fascismen, istället för att även bekämpa socialdemokratin.95 Detta av-

speglar sig på ett avgörande sätt i hur Ny Dag förhåller sig till en rad frågor som 

Nationernas Förbunds roll, de svenska socialdemokraternas roll, antikrigsdemon-

strationer i Sverige o.s.v. Både tonen och det konkreta innehållet i artiklarna blir mer 

vänligt inställt till socialdemokratin.  

Parallellt med denna svängning trappas krigsmobiliseringarna, och intensite-

ten i debatten kring det stundande kriget upp.  

 

6.2.2. Antikrigs-demonstrationer i Sverige och Sveriges förhållande till Abessinienkri-
sen 

Ny Dag kallar till en rad antikrigsdemonstrationer som under perioden augusti 

– oktober hålls tillsammans med Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen.96 

Man skriver om hur Kommunistiska arbetarkommunen i Stockholm skickat inbjud-

ningar till både Socialdemokraterna och Socialistiska partiet för gemensamma de-

monstrationer. Inledningsvis kommer positiva besked gällande samarbete även med 

Socialistiska Partiet.97 I en stor demonstration planerad att äga rum i Göteborg den 

12 september menar man att Socialdemokraterna ställde som krav att enbart ha ta-

lare ifrån Socialdemokraterna, något som SKP motvilligt gick med på då man stöd-

jer parollerna för demonstrationen och prioriterar enheten i arbetarrörelsen. Dock 

 
94 Ny Dag, Dimitrov visar segerns väg i kampen mot fascismen. 1935-08-05 
95 Ny Dag, Dimitrov visar segerns väg i kampen mot fascismen. 1935-08-05 
96 Ny Dag, Enad front för freden, 1935-08-31 
97 Ny Dag, Enad front för freden, 1935-08-31 
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skriver man att Socialistiska Partiet nu frångått ett tidigare positivt besked för delta-

gande och istället meddelat att man ska arrangera en egen demonstration.98 

Det är vid den här tiden, hösten 1935 som Folkets Dagblad spetsar till sin 

kritik mot Nationernas Förbund. Kilbom är på politiskt uppdrag i England och Flyg 

tar över som chefredaktör för Folkets Dagblad och spetsar till skiljelinjerna mellan 

Ny Dag och Folkets Dagblad. 

Man går till hårt angrepp emot besluten på Kominterns kongress som Flyg 

menar lett till att kommunisterna marscherat i armarna på socialdemokratin.99 Man 

uppmärksammar att det på demonstrationerna påkallas sanktioner emot Italien via 

NF och kritiserar detta kraftigt.100 Den tredje september skriver Flyg att: ”Vi är varmt 

intresserade av stora demonstrationer ”mot krig och fascism – för fred och social-

ism”, men vi är bestämda motståndare till att massorna med denna devis luras att 

demonstrera för socialdemokraternas upprustningsförslag och för N.F.s sanktions-

krig i den engelska imperialismens intresse.”101  

Den femte september skriver Ny Dag om det man ser som en lyckad demon-

stration mot krigsupptrappningen som ägde rum dagen innan i Stockholm med 

12000 deltagare. Man menar att demonstrationen fick en särskild prägel av att kom-

munistiska och socialdemokratiska arbetare marscherade gemensamt. Man skriver 

också om ”stora grupper arbetare från det socialistiska partiet, som deltog under 

fackföreningsfanorna” (dvs. inte under partifanan). 102  

Folkets Dagblad manar till separata möten emot kriget. Man får dock inte till 

stånd samarbeten med fackföreningar som är kopplade på Socialdemokraterna. 

Detta menar Folkets Dagblad berodde på sabotage ifrån Socialdemokraternas led-

ning.103  

Enhetsfrontens strategi fortsätter genomsyra de antikrigsmobiliseringar som 

utlyses i Ny Dag. Inför en stor antikrigs-demonstration i Göteborg den 12 september 

manar Ny Dag till enhet bortom meningsskiljaktigheter i övriga frågor som ses som 

 
98 Ny Dag, Enhetsdemonstration i Göteborg, 1935-08-31 
99 Folkets Dagblad, Kommunisterna på full marsch till socialdemokratin. 1935-09-26 
100 Folkets Dagblad, Kommunisterna på full marsch till socialdemokratin. 1935-09-26 
101 Folkets Dagblad, N.F:s sanktioner – teori och praktik. 1935-09-04 
102 Ny Dag, Massornas enhetsuppmarsch, 1935-09-05 
103 Folkets Dagblad, Fredsmöte saboteras av sossar. 1935-09-02     
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sekundära i dagsläget; ”Nu måste hela arbetarklassen och alla fredens vänner fram-

träda som en sluten enhet”.104 

Den 13 september skriver Ny Dag triumferande om antikrigsdemonstrationen 

som enligt Ny Dag samlade 40,000 deltagare på massmötet där demonstrationen tog 

sin början samt 20,000 som gick med i demonstrationståget.105 I kontrast noterar 

man skadeglatt att Socialistiska partiet med Nils Flyg som talare samt Syndikalis-

terna på sin parallella demonstration drog 1,052 personer. Detta kallar man för ”ge-

neralfiasko”.106  

Den 27 september skriver Folkets Dagblad om att man på kvällen kommer att hålla 

det man menar att den första verkliga fredsdemonstrationen mellan Södra och Norra 

Bantorget i Stockholm. Man menar att den tidigare socialdemokratiska och kom-

munistiska demonstrationen i själva verket var en demonstration för sanktionspolitik 

och därmed krig. 107 

Dagen efter, den 28 september skriver Folkets Dagblad att: ”Trots vinterkylan blev 

det ett imponerande demonstrationståg till Norra Bantorget.”108  Man menar att när 

demonstrationen nått sitt mål i Norra Bantorget befann sig 5-6000 demonstranter på 

plats. Bland annat ska Nils Flyg samt Ragnar Johansson ifrån SAC ha hållit tal.109 I 

resolutionen som demonstrationen antog kritiserar man socialdemokraterna och 

kommunisterna för att ha varit passiva under Mussolinis upprustning. Samtidigt 

återkommer kritiken emot NF, om än för att NF gjort för lite för att intervenera emot 

kriget denna gång: ”Kapitalisternas förbund N.F. har i månader pratat och endast 

pratat, men icke gjort något allvarligt försök att hindra Italien från det planerade 

övergreppet. Genom sin overksamhet har det i stället i tysthet stimulerat Italien till 

sina förehavanden.” 110 

Folkets Dagblad betonar att man inte är neutral gentemot kapitalisternas krigsplaner, 

utan att man är neutral gentemot konflikten mellan Italien och England. 111  

 

 
104 Ny Dag, Enad front för freden, 1935-08-31 
105 Ny Dag, 40,000 i Göteborg . Största demonstration i mannaminne. 1935-09-13 
106 Ny Dag, Generalfiasko för Flyg, 1,052 personer. 1935-09-13 
107 Folkets Dagblad, Kominterns ledare vill ej fredsdemonstrera, 1935-09-27 
108 Folkets Dagblad, Inte en droppe arbetarblod i imperialisternas krig, 1939-09-28 
109 Folkets Dagblad, Inte en droppe arbetarblod i imperialisternas krig, 1939-09-28 
110 Folkets Dagblad, Inte en droppe arbetarblod i imperialisternas krig, 1939-09-28 
111 Folkets Dagblad, Inte en droppe arbetarblod i imperialisternas krig, 1939-09-28 
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Ny Dag noterar också Socialistiska Partiets och Syndikalisternas demonstration 

emot kriget och parollerna som Folkets Dagblad och Arbetaren förde fram. Ny Dag 

menar att de framförallt manar till neutralitet gentemot Mussolinis invasion och att 

de motsätter sig något ingrepp från andra stater som syftar till att i praktiken hindra 

invasionen. Ny Dag menar att Kommunisterna gång på gång försökt få Socialistiska 

Partiet, Syndikalisterna och Socialdemokraterna samt fackförbunden att sluta sig i 

en enhetsfront emot fascismen. Man menar att man i en mängd fall också lyckats 

med detta även med lokalföreningar hos Socialistiska Partiet som i Västervik och 

Kiruna. Ny Dag menar att huvudkravet i Socialistiska Partiets paroller är att NF inte 

ska vidta ekonomiska sanktioner samt att de övriga staterna ska ha en neutral håll-

ning, krav man noterar att även Mussolini framfört. Man menar att kommunisterna 

inte under några förhållanden kan demonstrera under dessa paroller, då de skulle 

innebära ett stöd för Mussolinis politik. ”Neutralitet mot Mussolinis rövarkrig i 

Abessinien betyder att man passivt åser hur fascismen börjar ett krig, som kan leda 

till en ny världsbrand.”112 

     Medan Folkets Dagblad förut manat NF att värna om det man kallar de små sta-

ternas rätt menar den nya ledarskribenten Nils Flyg nu att ett antagande av sankt-

ionsåtgärder ifrån Nationernas förbund skulle driva Europa mot ett nytt storkrig där 

Englands intressen kanaliseras via Nationernas förbund och ställs emot Italiens.113 

Flyg menar att konflikten gäller olika imperialistiska stormakten och ”Abessinien är 

blott spelbordet”.114 I denna konflikt bör Sverige hålla sig neutralt, enligt Flyg.115  

Istället manar Folkets Dagblad att enbart arbetarklassens egen och av borgerliga 

krafter oberoende organisering kan förhindra ett krigsutbrott. 116 

Folkets Dagblad antar istället följande paroller som villkor för deltagande i 

antikrigsdemonstrationer, vilka kan sammanfattas såhär:  

1. Emot upprustning av svenska militären 

2. Ett svenskt icke-stöd gällande sanktioner ifrån Nationernas Förbund.   

 
112 Ny Dag, Kommunisterna demonstrerar för freden, men icke för Mussoliniparller, 1935-

09-27 
113 Folkets Dagblad, . 1935-08-23. Sverige och N.F.:s krig 
114 Folkets Dagblad, Husbondens röst i Uppsala. 1935-09-02 
115 Folkets Dagblad, Husbondens röst i Uppsala. 1935-09-02 
116 Folkets Dagblad, Kommunist-socialdemokratiska enhetsfronten skräckslagen för 

”Spanska sjukan och revolution”, 1935-09-17 
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3. Ett återupprättande av det man menar var en neutralitetspolitik gentemot 

stormakterna som Sverige tidigare haft. 

4. Kamp mot kapitalismen. 

5. För abessinska folkets rätt att själva förvalta sitt land. 117 

Ny Dag svarar att det är arbetarklassen, inte England som styr kommunisternas krav 

i Abessinienfrågan. Man menar att det just nu främst är Mussolini som utgör det 

konkreta och direkta krigshotet, inte engelska regeringen. Däremot menar Ny Dag 

att kommunisterna även är motståndare till engelska regeringen och kommer lika 

konsekvent bekämpa Englands och övriga imperialistiska länders intressen i Abes-

sinien.118 

Om NF nu vill nå en kompromiss på Abessiniens bekostnad så ska detta kritiseras 

menar Ny Dag, men det inte är detta som parollerna för sanktioner manar till. Ny 

Dag menar att det vid fall av en kompromiss som missgynnar Abessinien så skulle 

det vara NF som klandras, inte opinionen som manar till NF-sanktioner. Ny Dag 

menar att kärnfrågan är att NF ska agera och inte låta sig skrämmas av Mussolinis 

hot - vilket man menar att Folkets Dagblad böjt sig inför.119 
 Samtidigt instämmer Ny Dag i uppmaningen om att arbetare också måste mobilise-

ras på egen hand, och att den internationella arbetarklassen är ”långt mer betydelse-

full än alla NF-beslut”.120 Men man anklagar SP för att inte ha vidtagit några mobi-

liseringar av arbetare i praktiken i Sverige.121 Man menar att Folkets Dagblad och 

Socialistiska Partiet snarare agerat med passivitet genom t.ex. det uteblivna delta-

gandet på antikrigs-demonstrationer, vilket enligt Ny Dag visar att Socialistiska Par-

tiet inte är ärliga med sina uttalade intentioner att organisera arbetarklassen emot 

kriget. Man beskyller specifikt Nils flyg för att ha satt sin prägel på den ändrade 

inriktningen inom partiet.122  

Ny Dag publicerar en artikel av en skribent med signaturen Abu Hassan, som 

tidigare ska ha skrivit för den syndikalistiska tidningen Arbetaren. Han varnar för 

att en seger för Mussolini i Abessinien kan uppmuntra krigslustan hos Hitler. ”En 

 
117 Folkets Dagblad, Socialdemokraterna vill ej demonstrera för socialdemokratiska krav. 

1935-09-04 
118 Ny dag, För fredspolitik, mot koloniala erövringar!, 1935-09-24 
119 Ny Dag, Teori och verklighet, 1935-09-30 
120 Ny Dag, Folkets Dagblad stödjer Mussolini. 1935-09-05 
121 Ny Dag, Fackföreningsfolket och vapentransporterna. 1935-10-03 
122 Ny Dag, Folkets Dagblad stödjer Mussolini. 1935-09-05 
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värld som böjer sig inför Mussolinis hotelser kommer att i en nära framtid ställas 

inför värre konflikter än den nu föreliggande.”123 Abu Hassan menar att Folkets Dag-

blad och Arbetaren väljer att underkasta sig diktatorn när man varnar om att sankt-

ioner skulle föranleda storkrig, och att denna underkastelse kommer ”ofrånkomligen 

leda till de mest fruktansvärda konsekvenser”.124 ”Faran hotar nu från världsfasc-

ismen, som om den inte möter annat än slavisk underkastelse på sin blodbesudlade 

väg, inte kommer att nöja sig med att göra Abessinien till en bloddränkt ödemark.”125   

Komintern antog vid den här tiden ett antal paroller rörande Abessinienkrisen 

som Ny Dag återpublicerar och manar till stöd för. Dessa är:  

1. ”Stäng Suezkanalen för italienska trupptransporter 

2. All vapen- och ammunitionsexport till Italien stoppas! 

3. Inga lån, inga krediter beviljas Italien! 

4. Upphäv förbudet mot vapenleveranser till Abessinien, så att det abessinska fol-

ket kan försvara sig! 

5. Solidaritet med Abessiniens frihetskamp! 

6. Solidaritet med de italienska fredskämparnas kamp för freden!”126 

Folkets Dagblad menar skriver om Ny Dags paroller att: ”Detta är ett klart 

krisprogram.” 127 Man skriver att det endast är via England som ett sånt program kan 

förverkligas. Detta liknar man med att kommunisterna kräver att England startar 

krig mot Italien samt att: ”Samma enhetsfront skall kräva av den svenska regeringen, 

att den tillåter export av vapen till Abessinien, vilket betyder att Sverige även drages 

in i de militära förvecklingarna på Englands sida.”128 

Ny Dag vänder sig emot Folkets Dagblads hållning gällande vapenexporten, då man 

menar att Abessinien borde få köpa vapen att försvara sig med.129 

 

 
123 Ny Dag, Sabotaget av folkfronten mot fascismen. 1935-09-14 
124 Ny Dag, Sabotaget av folkfronten mot fascismen. 1935-09-14 
125 Ny Dag, Sabotaget av folkfronten mot fascismen. 1935-09-14 
126 Ny Dag, Flyg anklagar Kilbom och sig själv för krigsaktivism, 1935-09-06 
127 Folkets Dagblad, Socialdemokratins och Kominterns enhetsfront: Sverige med i kriget, 

1935-10-04 
128 Folkets Dagblad, Socialdemokratins och Kominterns enhetsfront: Sverige med i kriget, 

1935-10-04 
129 Ny Dag, Parollen ”Ned med vapnen”. 1935-09-08 
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6.2.3 Sovjetunionens roll 
En av de vanligaste angreppspunkten ifrån Folkets Dagblad emot Ny Dag och 

kommunistiska rörelsen är att Komintern ska ha nedtystat frågan om Abessinienkri-

sen p.g.a. stormaktsspel mellan Sovjet och länder i Europa för att säkra Sovjets nat-

ionella säkerhet och realpolitiska intressen.130 Artikeln som får debatten om Sovjet-

unionens tystnad att eskalera skrivs den 24 augusti av Nils Flyg då han fördömer 

hela Kominterns passivitet gentemot Mussolini under kongressen.131 

Ny Dag förnekar å andra sidan att en sån tystnad ska råda, och ser Sovjet som 

den långsiktiga måltavlan för den fascistiska militarismen och den i grunden största 

garanten emot fascismens framfart. Man framhåller de delar ur Kominternkongres-

sen där Italiens invasionsplaner mot Abessinien fördömdes.132 

En intensiv, bitter och snårig debatt uppstår mellan Folkets Dagblad, främst 

via Nils Flygs ledarartiklar och Ny Dag, om huruvida Kominterndelegaterna verk-

ligen tog upp Abessinienfrågan på kongressen, eller om kommunistiska partiers tid-

ningar senare tystat ner dess omnämnande eller inte. 133 

En rad replikskiften äger rum där Ny Dag menar att man i sina artiklar om 

Kominternkongressen återgivit flera referat där man på kongressen specifikt för-

dömt Italiens invasionsplaner mot Abessinien. Man hänvisar bl.a. till artiklarna ifrån 

den 17 augusti, och den 20 augusti. 134   

Ny Dag menar att Litvinov, Sovjetunionens representant i NF, går i täten för 

att arbeta upp en internationell opinion emot Mussolinis invasionsplaner. 135 

Folkets Dagblad vidhåller däremot att Litvinov är tyst angående invasionspla-

nerna, och att det finns inkonsekvenser mellan de svenska och sovjetiska kommun-

istiska partierna, där det svenska kommunistpartiet förespråkar långt mer omfat-

tande sanktioner än det sovjetiska. Folkets Dagblad menar bl.a. att de lyssnat på ett 

tyskt radioföredrag sänt från Moskva och därmed sanktionerat ifrån Sovjetunionen, 

 
130 Folkets Dagblad, Komintern och Mussolini. 1985-08-24 
131 Folkets Dagblad, Komintern och Mussolini. 1985-08-24 & Folkets Dagblad, ”Så grovt lju-

ger hr Flyg”-  1935-08-30 
132 Ny Dag, 1 augusti. 1935-08-01 & Folkets Dagblad, Komintern och Mussolini. 1985-08-24  
133 Folkets Dagblad, Komintern och Mussolini än en gång. 1935-09-03    
134 Ny Dag, Så grovt ljuger hr Flyg. 1935-08-26 
135 Ny Dag, Parollen ”Ned med vapnen”. 1935-09-08 
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där man tagit avstånd från sanktionskrav ifrån NF med samma motivering som Fol-

kets Dagblad, d.v.s. att det leder till nytt storkrig, samt att Sovjet nyligen beviljat 

krediter till Italien.136 

Debatten mellan tidningarna angående Sovjets och Kominternpartiernas pålit-

lighet i kampen mot Italiens invasionsplaner mot Abessinien tar verkligen fart runt 

augusti-september. Den avknoppar sig i flera olika delar som avhandlar olika län-

ders kommunistpartier och dess tidningars behandling av Abessinienkonflikten. 137 

Folkets Dagblad citerar Karl Radek, den utrikespolitiska redaktören för den 

sovjetiska tidningen Izvestija, av Folkets Dagblad kallad den officiella publicisten 

åt Stalin och den ryska utrikespolitiken. Radek ska i den tyska tidningen Rundschau 

ha skrivit att en engelsk stängning av Suezkanalen vore likställt med ett krigsutbrott. 

D.v.s. en uppfattning i enlighet med Folkets Dagblads. Folkets Dagblad citerar Ny 

dag som skrivit att endast ”Mussolinis pressdrabanter” hävdat att sanktioner skulle 

leda till krig, och ställer sig sen retoriskt frågan om Ny Dag nu menar att Radek 

innefattas i kategorin. 138 

Folkets Dagblad kritiserar också Sovjet för att sälja vete, olja och kol till Ita-

lien, och menar att Litvinov under ett tal i NF angripit regimen i Abessinien utan att 

kritisera den fascistiska regimen i Italien.139 

Ny Dag menar att Folkets Dagblad i sin tur är motsägelsefulla i sin argumen-

tation då de länge angripit Sovjetunionen för att inte göra tillräckligt inom Nation-

ernas förbund i syfte att stoppa kriget, samtidigt som man nu motsätter sig åtgärder 

ifrån Nationernas förbund gentemot Italien p.g.a. risk för storkrig. Samma dubbelhet 

menar man finns när Folkets Dagblad å ena sidan kritiserar förslagen om sanktions-

åtgärder via NF men å andra sidan kritiserar Sovjetunionen för att inte leva upp till 

sanktionskraven i praktiken. Man anklagar Folkets Dagblads utlandssektion under 

Nils Flyg för politiskt dubbelspel.140 ”Först skriver man spalt efter spalt för att ”be-

 
136 Folkets Dagblad, Medveten krigspropaganda i socialdemokraternas och kommunister-

nas ”fredskrav”: Resolution som begär att regeringen skall gå in för krig. 1935-09-12 
137 Folkets Dagblad, Komintern och Mussolini än en gång. 1935-09-03  & Ny Dag, 1935, Herr 

Flyg fortsätter att förneka fakta, 1935-08-31 & Ny Dag, I ett av de vanliga anfallen. 1935-08-29 
 
138 Folkets Dagblad, Radek och parollen: Stäng Suezkanalen, 1935-09-16 
139 Folkets Dagblad, Socialdemokratisk röst mot N.F:s krig, 1935-10-01 
140 Ny Dag, Folkets Dagblads dubbelspel om sanktionerna, 1935-09--03 
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visa” att Litvinov skulle ha samma uppfattning som Folkets Dagblad och sen leve-

rerar man en himmelens utskällning mot Litvinov för den sakens skull.”141 Ny Dag 

skriver att det enda konsekventa i Flygs hållning är att hetsa emot Sovjetunionen till 

varje pris.142 

Ny Dag menar också att Kominterns alla partier världen över kräver att alla 

lån och vapenleveransen till Italien ska stängas, att Suezkanalen stängs för italiensk 

krigstransport och andra sanktioner som Ny Dag också förespråkat. 143 

Folkets Dagblad ändrar bitvis sin kritik och menar i andra artiklar att Komin-

tern gått längre i sin opponering emot Mussolini än Socialdemokraterna genom att 

uppmana arbetare till omedelbar militär aktion emot Italien via England, vilket man 

menar att en stängning av Suezkanalen bl.a. skulle innebära. Folkets Dagblad menar 

att anledningen till att Sovjetunionens politik gentemot Abessinienkrisen skiljer sig 

mot Kominterns politik är p.g.a. att Sovjetunionen som stat inte vill ställa paroller 

som kan tänkas leda till krig emot Italien via offentliga forum. Istället använder 

Sovjetunionen ledningarna i de olika Kominternanslutna kommunistiska partierna 

runtom i världen för att mana den internationella arbetarklassen till sanktionsparol-

ler. 144  

Retoriken hårdnar mellan tidningarna i takt med att kriget närmar sig. Medan 

Folkets Dagblad menar att Ny Dag vill föra in Sverige i ett nytt världskrig menar 

Ny Dag att Folkets Dagblad hamnat på samma sida som Mussolini i konflikten.145  

 

  

 
141 Ny Dag, Karusellen går i Folkets Dagblad. 1935-09-13 
142 Ny Dag, Flyg anklagar Kilbom och sig själv för krigsaktivism, 1935-09-06 
143 Ny Dag, Folkets Dagblad stödjer Mussolini. 1935-09-05 
144 Folkets Dagblad, Självklart Kominterns paroll, 1939-09-24 
145 Ny Dag, Folkets Dagblad stödjer Mussolini. 1935-09-05 
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7. Diskussion 
 

Under den första undersökta perioden, mellan 1januari-31juli 1935 är de båda tid-

ningarna generellt sett överens med varandra i sin rapportering. Båda stödjer Abes-

sinien och fördömer Mussolinis krigsmobiliseringar, båda är kritiska emot NF:s pas-

sivitet, båda stödjer Abessiniens rätt att importera vapen ifrån bl.a. Sverige osv. Man 

kan utläsa ett genomslag för Kominterns Tredje periodens-politik i Sveriges Kom-

munistiska Partis mer skeptiska ställningstagande gentemot socialdemokratin under 

denna del. Däremot finns det inget i materialet denna uppsats undersökt som tytt på 

att Ny Dag tystat ner kritiken emot Mussolinis invasionsplaner såsom Clarke III 

menar att Komintern och Sovjetunionen ska ha gjort under första halvåret av 

1935.146 

Även om det inte spelar nån avgörande roll för tidningarnas analys av den 

övergripande Abessinien-frågan skiljer sig tidningarna dock åt på vissa frågor även 

under den första undersökta tidsperioden.  

Gällande Sovjetunionen ser Ny Dag krigshotet mot Abessinien som ett led i 

ett större fascistiskt projekt där Sovjetunionen är huvudmålet och även huvudmot-

ståndet emot fascismen i världen. Ny Dag kommenterar inte vidare Sovjetunionens 

konkreta agerande i situationen ifråga under denna period, men underförstått var att 

Sovjetunionen står på Abessiniens sida och också självt är utsatt för hot ifrån fasc-

ismen. 

Folkets Dagblad menar däremot att Sovjetunionen är passivt i frågan om Ita-

liens krigsplaner emot Abessinien. Anledningen menar man är att Sovjetunionen vill 

anpassa sig till de övriga stormakterna i NF.  

Gällande tidningarnas förhållande till antikrigsdemonstrationer i Sverige så har bara 

en demonstration utlysts under perioden, av Ny Dag den 12 juli. Under denna period 

har Folkets Dagblad varken utlyst någon demonstration eller kritiserat demonstrat-

ionen som Ny Dag utlyser. 

Gällande svenska socialdemokratins roll är både Folkets Dagblad och Ny Dag 

kritiska emot dess passivitet i NF under januari-augusti 1935. Däremot finns det 

skillnader i den vidare analysen. Medan Folkets Dagblad uttrycker en förmaning om 

att Socialdemokratin borde ta täten för vad Kilbom kallar de små nationernas rätt, 

 
146Clarke III, 2013. s. 272-273 & Clarke III, 2013. s. 279 



 

33 
 

så uttrycker inte Ny Dag några förhoppningar om att Socialdemokraterna skulle 

kunna vara en potentiell allierad, snarare ser man Socialdemokratin som en del av 

det system som är grundorsak till kriget. Detta i enlighet med radikalismen under 

den för denna period rådande Tredje periodens politik. 

 
Under den andra undersökta perioden, den mellan augusti-oktober 1935 blir 

konflikten mellan Ny Dag och Folkets Dagblad över Abessinienfrågan brännhet. 

Man särskiljer sig på så gott som alla frågor gällande Abessinienkrisen, förutom att 

båda i sak fördömer Italiens invasion och stödjer Abessiniens rätt till självbestäm-

mande. Sovjetunionen och Komintern, med den kursändring som enhetsfrontsstra-

tegins intåg hösten 1935 innebär, står i förgrunden för konflikterna som uppdagas 

mellan tidningarna.  

Under denna period utlyser Ny Dag flera demonstrationer tillsammans med 

Socialdemokraterna i protest emot det stundande Abessinienkriget. Ny Dag kritise-

rar fortfarande den svenska socialdemokratiska regeringen för att den t.ex. nekar 

Abessinien rätt till vapenimport. Men Ny Dag ser främst arbetarna som är medlem-

mar i socialdemokraternas parti och fackföreningar som nödvändiga tillgångar för 

en stark proteströrelse emot kriget, och gör i praktiken skillnad mellan socialdemo-

kratin som rörelse och den svenska socialdemokratiska regeringen. Detta då Ny Dag 

betraktar fascismen som ett överordnat hot, i enlighet med resolutionerna ifrån 

Kominterns sjunde kongress.  

Parallellt med Kominterns enhetsfront med Socialdemokratin och NF skärps 

Folkets Dagblads radikalitet i sin kritik emot antikrigsmotstånd som inte är explicit 

anti-kapitalistiskt. Folkets Dagblad skärper under denna period kritiken emot både 

Socialdemokraterna, NF, Sovjetunionen, Komintern, och Ny Dag.   

Folkets Dagblad menar att Ny Dag och Sveriges Kommunistiska Parti sålt sig 

till Socialdemokraterna i deras enhetsfrontsdemonstrationer och krav på sanktioner 

ifrån NF. Folkets Dagblad håller så småningom egna separata demonstrationer där 

man utöver kriget även har ett avståndstagande ifrån sanktioner som grundläggande 

paroll. Folkets Dagblad anklagar kommunisterna och socialdemokraterna för att i 

och med sina demonstrationer göra sig medansvariga till mobiliseringar för ett nytt 

storkrig. Ny Dag ser å andra sidan Folkets Dagblads maningar till icke-stöd för 
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sanktioner ifrån NF samt icke-deltagande i de bredare antikrigsdemonstrationerna 

som i praktiken en underkastelse för Mussolini.  

Folkets Dagblad motsätter sig under denna period Abessiniens rätt till vapen-

import ifrån Sverige då man anser att detta kan provocera fram ett nytt storkrig.  

Folkets Dagblad kritiserar det man anser vara Sovjetunionens tysthet om Ita-

liens invasionsplaner, samt upprätthållandet av ekonomiska förbindelser med Ita-

lien. Samtidigt kritiserar Folkets Dagblad vid andra tillfällen Komintern för att fö-

reträda en offensiv sanktionslinje via NF som enligt Folkets Dagblad riskerar ut-

mynna i storkrig, och Ny Dag anklagas för att stödja denna politik.  

Ny Dag förnekar att varken Sovjetunionen eller Komintern ska ha nedtystat frågan 

om Abessinienkrisen. Man ser sig självt som delaktigt i en världsomfattande kom-

munistisk rörelse som unisont, konsekvent och med Sovjet i spetsen gör motstånd 

emot Mussolini. Ny Dag betraktar Folkets Dagblads kritik emot Sovjet som lögn-

aktig och motsägelsefull, som enbart har agendan att svartmåla Sovjetunionens ut-

rikespolitik. 

 

Min analys bekräftar den tidigare forskningen som visat att Folkets Dagblad 

tog avstånd ifrån NF-sanktioner mot Italien då man ansåg att sanktionerna skulle 

driva världen mot ett nytt storkrig, och att den antikrigsopinion som stödde sankt-

ioner gjorde sig medskyldiga till en sådan utveckling enligt Folkets Dagblad.147 Sov-

jetunionen ska enligt tidigare forskning ha balanserat mellan sin officiella utrikes-

politiska hållning om solidaritet till den anti-koloniala kampen samt realpolitiska 

och ekonomiska intressen, och på så sätt visat upp en tvetydig hållning till Abessi-

nienkrisen.148 Tingsten har anmärkt att Ny Dags hållning ska ha varit ”oklar och 

obestämd” gällande Abessinienkrisen.149 En liknande tvetydighet tycker jag mig 

dock inte kunnat hitta i Ny Dag.  

Kennerström skriver att Ny Dag tog ställning emot kriget och för sanktioner 

via NF, samt häftigt kritiserade Folkets Dagblad som medlöpare till Mussolini.150 

Detta bekräftas också av min forskning, men i denna uppsats har perspektiv lagts på 

 
147 Kennerström, 1980. s. 108 & Blomqvist, 2000. s. 60 & Tingsten, 1944. s. 258 
148Clarke III, 2013. s. 272-273 & Clarke III, 2013. s. 279 
149 Tingsten, 1944. s. 258 
150 Kennerström, 1980. s. 109 
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dimensionen som Sovjetunionen utgör för att ytterligare förstå rivaliteten mellan 

tidningarna.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att rivaliteten mellan tidningarna tar 

sig uttryck både gällande Sovjetunionens hållning till Abessinienkrisen, synen på 

NF och Kominterns enhetsfrontslinje, vilket fick en direkt påverkan på debatten om 

antikrigsmobiliseringar i Sverige.  

En jämförelse mellan de två undersökta perioderna visar hur Ny Dag under 

den första undersökta perioden dvs. innan Kominterns 7:e kongress, avfärdar Soci-

aldemokraterna som förvaltare av en imperialistisk statsmakt. Men under den andra 

undersökta perioden, då Komintern fört fram enhetsfrontsstrategin, har Ny Dag 

svängt i sin inställning till Socialdemokratin till att gå i enhetsfront med den i ge-

mensamma demonstrationer.  

Folkets Dagblad håller egna demonstrationer där man för fram kravet på icke-

stöd till sanktioner nästan lika intensivt som man kritiserar Mussolini. I kritiken 

emot sanktioner vävs även en kritik emot Sveriges Kommunistiska Parti, Ny Dag 

och Komintern in. 

I frågan om Abessiniens rätt till vapenimport ifrån Sverige ändrar sig inte Ny 

Dag mellan de undersökta tidsperioderna, utan bibehåller sin uppfattning. Folkets 

Dagblad har däremot svängt ifrån en positiv till en negativ uppfattning i frågan. 

Denna positionsförändring gäller även synen på socialdemokratin där Folkets Dag-

blad går ifrån att söka stöd för sin politik hos Socialdemokraterna under den första 

perioden till att fördöma samarbete med Socialdemokraterna efter Kominterns 7:e 

kongress.  

Man ser tydligt hur Ny Dag ändrat sin hållning gentemot Socialdemokratin i 

enlighet med enhetsfrontens riktlinjer som utstakats av Komintern, men ungefär 

samtidigt gör Folkets Dagblad samma åsiktsförändring, fast åt motsatta hållet. Detta 

kan mycket väl bero på att Nils Flyg ersatte Karl Kilbom som chefredaktör i juli. 

Men en del av positionsförändringen bör även förstås ur perspektivet av Folkets 

Dagblad som organ för ett parti i den radikala arbetarrörelsen som också profilerat 

sig som Sovjetkritiskt.  

Även synen på sanktioner ifrån Nationernas Förbund påverkas av Sovjetun-

ionens ställningstaganden. Folkets Dagblad skärper sin kritik och börjar fördöma 

alla möjligheter till att använda NF som verktyg till fred under den andra undersökta 
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perioden. Å ena sidan kritiserar Folkets Dagblad under båda perioderna Sovjetun-

ionen för att motverka åtgärder gentemot Italien via NF. Å andra sidan kritiserar 

Folkets Dagblad Sovjet för att via Komintern driva på för att NF-sanktioner ska 

antas, vilket enligt Folkets Dagblads uppfattningar under den andra perioden kom-

mer leda till storkrig.  

Ny Dag menar dock att både Sovjetunionen och Komintern konsekvent före-

språkar sanktioner, i enlighet med hur man självt också ställer sig till frågan under 

den andra perioden.  

 

Analysen av det empiriska materialet i denna uppsats har således visat på att 

båda tidningarna i mycket hög utsträckning präglats av Sovjetunionens politik kring 

Abessinienfrågan.  

Ny Dags ställningstaganden överensstämde i innehåll och timing med den po-

litik Sovjetunionen officiellt förde. Med reservation för att Ny Dag bitvis eventuellt 

gick längre och var mer konsekventa i sin kritik emot Mussolini än Sovjetunionen 

sett över båda perioderna. Om Ny Dag positionerade sig i enlighet med Sovjetun-

ionen så positionerade sig Folkets Dagblad med samma tydlighet emot Sovjetun-

ionen. På så sätt utgjorde Sovjets ställningstaganden kring Abessinienkrisen en cen-

tral komponent i båda tidningarnas ställningstaganden, fast åt motsatta åsiktsrikt-

ningar. Frågor som berördes av Sovjets Abessinienpolitik handlade om sanktioner 

ifrån NF, Sovjets och Kominterns roll i konflikten, synen på hur den svenska rege-

ringen borde agera, samt synen på enhetsfronten i antikrigsmobiliseringar. Detta 

fick konkreta effekter på tidningarnas mobiliseringar till antikrigsdemonstrationerna 

i Sverige under hösten 1935.    

 

 
8. Sammanfattning 

  
Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur Ny Dag och Folkets Dag-

blad har positionerat sig gällande Abessinienkrisen mot bakgrund av vilken relation 

tidningarna hade till Sovjetunionen. Min uppsats har också undersökt hur förhåll-

ningssättet till Sovjetunionen präglade tidningarnas förhållande till  svenska demon-

strationer emot kriget och Sveriges roll i Abessinienkrisen.  
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Uppsatsens källmaterial har bestått av originalartiklar ifrån Ny Dag och Fol-

kets Dagblad som finns bevarade på Kungliga Biblioteket.  

Tidigare forskning har visat på att Folkets Dagblad intog en hållning som var 

väldigt kritisk mot både Ny Dag, Sovjetunionen, Socialdemokratin och NF. Detta 

särskilt då Nils Flyg övertog chefsredaktörsrollen ifrån Karl Kilbom sensommaren 

1935. 

Resultatet av analysen i denna uppsats har bidragit till den vidare förståelsen 

av de båda tidningarnas ställningstaganden genom att visa på vikten av relationen 

som de tidningarna har till Sovjetunionen. Båda tidningarna har noga förhållit sig 

till Sovjetunionens och Kominterns riktlinjer i hur antikrigsarbetet bör utföras. Båda 

tidningarna har förvisso varit mot kriget i sig och för Abessiniens självständighet, 

men i övriga frågor gällande konflikten har de varit i bitvis väldigt hård konflikt mot 

varandra.  

Ställningstagandena de båda tidningarna hade gällande Abessinienkrisen på-

verkades i hög grad av tidningarnas relationer till Sovjetunionen. Den Sovjetvänliga 

och Kominterntrogna partitidningen Ny Dag målade upp Sovjet som huvudfienden 

emot den internationella fascismen och följde Kominterns riktlinjer i hur antikrigs-

arbetet borde föras internationellt, både i NF och i demonstrationståg. Folkets Dag-

blad å andra sidan la stor vikt vid att kritisera Sovjets agerande i Abessinienkrisen 

samt de av Komintern utstakade riktlinjerna för hur antikrigsmobiliseringarna bör 

gå till. Detta fick direkt påverkan på antikrigsdemonstrationer i Sverige, där Ny Dag 

mobiliserade till demonstrationer som följde Kominterns enhetsfrontslinje, medan 

Folkets Dagblad mobiliserade till separata demonstrationer som kritiserade NF och 

Kominterns linjer i Abessinienfrågan.  

Den av Sovjetunionen präglade rivaliteten mellan de två riktningarna inom 

den radikala svenska arbetarrörelsen som Socialistiska Partiet en gång föddes ur går 

tydligt igen i Folkets Dagblads och Ny Dags ställningstaganden i Abessinienkrisen, 

speciellt under den andra undersökta perioden. 
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