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Abstract 
 

Den Svenska Norgehjälpen bildades den 31 augusti 1942. Under de följande tre åren inrättades 

ett 700-tal lokalkommittéer runt om i landet, däribland Tunabygdens Norgekommitté samt 

Grängesbergs Norgekommitté. Syftet med denna uppsats är att undersöka de två 

organisationerna, samt även aktiviteterna kring dess närområde. Materialet till denna uppsats är 

hämtat från de lokala kommittéernas arkiv samt från de tre dalatidningarna; Dalademokraten, 

Falukuriren samt Borlänge tidning. Det totala värdet av insamlade medel i Grängesberg uppgick till 

ungefär 60 000 kronor i kontanta medel, för Tunabygdens Norgekommitté uppgick värdet till 

ungefär 109 000 kronor. I båda fall tillkom även husgeråd, klädinsamlingar samt livsmedel. 

Tidningsundersökningen begränsades att innefatta de annonser, artiklar samt notiser vilka berört 

insamlingar, evenemang och aktiviteter kring Norges nationaldag den 17 maj, mellan åren 1942-

1945. Resultatet från denna vittnade om ett utbrett stöd för den svenska Norgehjälpen och 

Norge för övrigt. Av de tre tidningarna var det tidningen Dalademokraten som innehöll mest 

information och upplysning om läget i Norge. Perioden mellan den 9e och 21 maj, mellan åren 

1942-1945 förekom det sammanlagt 63 stycken notiser, 80 stycken artiklar samt 43 stycken 

annonser med avsändare samt totalt 9 stycken annonser som saknade avsändare.  

 

Nyckelord: Den Svenska Norgehjälpen, Norgekommitté, andra världskriget, bistånd, hjälpverksamhet, 

Västerbergslagen, Tunabygden. 
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1 Inledning 
Sveriges agerande under andra världskriget kriget var för många svenskar och norrmän en 

kontroversiell fråga. Sveriges engagemang och snabba inryckning i samband med att Finland 

invaderas av Sovjet var stötande för många norrmän. Finländarna försågs med såväl materiellt 

och ekonomiskt bistånd som frivilligkårer. Under det finska vinter- och fortsättningskriget 

förflyttades 70 000 barn från sitt hemland till Svenska fadderfamiljer runt om i landet. Året därpå, 

när Norge drogs in i kriget den 9 april gjorde den svenska regeringen få åtgärder för att hjälpa de 

behövande norrmännen. Om den svenska Norgehjälpen jämförs med Finlandshjälpen under 

samma period kan biståndet förefalla fattigt. I Finland hamnade biståndet på 145 miljoner kronor 

under det första krigsåret medan biståndet till Norge vid samma tid uppskattades kring ca 8 

miljoner kronor.1  

      I samband med att den Svenska Norgehjälpen bildades i augusti 1942 blev detta en brytpunkt för 

bistånds -och hjälpverksamheten för Norge. Olika former av undsättningar började strömma in 

till grannlandet i väster. Antalet flyktingar ökade även de, och den norska närvaron på svensk 

mark blev allt mer påfallande. I takt med att kriget fortgick ökade det svenska folkets engagemang 

för det norska folket. Intresset och kunskaperna om grannlandet var omfattande, många svenskar 

kunde till och med strofer ur Nordahl Griegs och Arne Øverlands dikter.2 De lokala 

Norgekommittéerna runt om i landet anordnade aktiviteter och festligheter som stöd för grannarna i 

väster. Tidningarna innehöll i högre grad artiklar och notiser som informerade och upplyste 

svenskarna om det svåra läget i Norge.3 Vid sidan av det spända politiska läget på regeringsnivå 

växte det fram en opinion i Sverige, som på skilda sätt uttryckte sympati för grannlandet.  

      Med detta som bakgrund kan det anses märkligt att den allmänna kunskapen om svenskt 

biståndsarbete samt den svenska Norgehjälpens verksamhet är svagt. Organisationens aktivitet 

kan i storlek och omfattning efter Finlandshjälpen ha varit det största arbete som Sverige 

någonsin engagerat sig i. Norgehjälpens omfattning har uppräknats till ett 700-tal 

lokalkommittéer, bestående av ett 30-tal frivilliga fack- och andra organisationers medverkan, 

med en omsättning på över 72 miljoner kronor i kontanter. Därtill kom även naturgåvor, à 700 

ton till ett beräknat värde av ungefär sex miljoner kronor.4 Trots detta finns det bristande 

kunskaper om den svenska Norgehjälpen. Detta motiverar såväl uppsatsens värde som studium. 

                                                 
1 Innala, Elin, (2006), s.5. 
2 Blidberg, Kersti, (1991), s.163-166. 
3 Den Svenska Norgehjälpen, (1951), s. 9-51. 
4 Den Svenska Norgehjälpen, (1951), s. 29. 
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1.1 Syfte samt frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka aktiviteterna kring den svenska Norgehjälpen, 1942-

1945 i Grängesberg, samt Tunabygden. 

 

Till min hjälp att har jag följande frågeställningar att besvara: 

1. Hur såg den svenska Norgehjälpens verksamhet ut i Grängesberg och Tunabygden, 

nuvarande Borlänge trakten? 

2. Vilka typer av evenemang anordnades och hur var uppslutningen kring dessa? 

3. Hur stort var insamlingsarbetet i respektive bygd och hur gick de tillväga? 

4. Vilken typ av propaganda användes och hur omfattande var den? 

5. Hur yttrade sig festligheterna i Västerbergslagen och Tunabygden kring Norges 

nationaldag, i Dalademokraten, Falukuriren samt Borlänge tidning mellan datumen 10-21 

maj 1942-1945?  

 

1.2 Material  
Bakgrunden till denna uppsats baseras på ett flertal tidigare studier rörande Norsk-svenska 

relationer under det andra världskriget, flyktingpolitik, krigsutveckling samt handels- och 

biståndsblockad. Undersökningen rörande den svenska Norgehjälpen i Tunabygden och 

Grängesberg i Västerbergslagen baseras på material från respektive arkiv, där den senare 

uppstartades den 31/10 1942, och pågick till den 31/8 1945. Tunabygdens Norgekommitté 

startades den 30/11 1942, men saknar dessvärre slutdatum. Till undersökningen har jag även 

använt mig av tidningarna Falukuriren, Dalademokraten och Borlänge tidning mellan åren 1942-

1945, med fokus på datumen kring den 10-21 maj, i samband med Norges nationaldag den 

sjuttonde maj. Att undersökningen startar redan den 10 Maj är på grund av att de flesta 

organisationer var ute i god tid med annonseringarna, samt att ett flertal mindre orters föreningar 

ofta lade firandet någon dag före eller efter den 17 maj.  

      Materialet från Grängesberg är utförligt och välbevarat men Tunabygdens Norgekommittés 

arkiv innehöll enbart en kassadagbok samt en del korrespondensmaterial från 

centralorganisationen. Anledningen till att jag valde att undersöka Grängesberg samt Tunabygden 

är av den enkla anledningen att tidningarna vittnar om att de flest aktiviteter torde ha förekommit 

på dessa platser, samt att Grängesbergs- och Tunabygdens Norgekommittéer är de enda bevarade 

arkiven från dalarnas Norgehjälpverksamhet.  

 

 4



1.3 Metod 

Uppsatsen är tvådelad, den första delen består kapitlen 1 till och med 3, tillfallande rubriken 

”Bakgrund”: Dessa kapitel innehåller tidigare forskning och litteratur rörande krigsutvecklingen, 

flyktingströmmar, blockader samt slutligen biståndsarbetet från svenskt håll till Norge. Därefter 

följer undersökningsdelen med kapitel 4 till 5, vilka sammankopplas med ovanstående avsnitt. 

      Kapitel 4 och 5 behandlar den svenska Norgehjälpen i Tunabygden samt Grängesberg. I de 

båda lokala Norgekommittéerna i Tunabygden samt Grängesbergs gjordes en kvalitativ studie 

med hjälp utav protokoll, kassarapporter samt korrespondens från centralorganisationen. 

Respektive kommittés arkivmaterial presenterar en bra bild över organisationernas verksamhet, 

vilka sorters och vilken omfattning insamlingsarbetet fick, vilka typer av tillställningar som 

anordnades för Norge, samt vilken typ och vilken omfattning propagandan fick. Då dessa 

protokoll saknades i Tunabygdens arkiv fick jag ta hjälp utav kassadagboken. Denna vittnar om 

utgifter i form av uppköp av filmer, litteratur, annonsbeställningar samt affischbeställningar. Med 

hjälp av detta material sammanställdes respektive organisations annonsbeställningar samt 

affischbeställningar som presenteras i en kvantitativ studie.   

      Slutligen, för att få en bättre bild utav läget i dessa områden undersöktes aktiviteterna kring 

den 17 maj i Borlänge tidning, Falukuriren samt Dalademokraten. I dessa tidningar gjordes en 

områdesbegränsning endast rörande Tunabygden och Västra Bergslagen eller Västerbergslagen, samt 

även framsida samt ledarsidor. Som redan nämnts begränsades datumen mellan den 10e och 21 

maj mellan åren 1942 till 1945. Jämförelsen mellan 1942 och 1945 torde bli ytterst intressant 

eftersom den svenska Norgehjälpen ännu inte hade uppstartats i maj månad 1942. Under 

rubrikerna, ”Tunabygden och Västerbergslagen” räknades alla annonser, artiklar samt notiser 

samman, vilka berörde Norgehjälpen. De annonser som räknades in anknyter antingen direkt till 

hjälpverksamheten i Norge, eller saknade avsändare men uppmanar att bistå eller stötta 

grannlandet. Enskilda annonser härrörande från Röda Korset valdes bort, då dessa insamlingar 

oftast riktade sig till krigets offer i stort. I urvalet av artiklar och notiser inräknas enbart de som 

var direkt uppmanande att agera. De utvalda artiklarna innehåller information eller rapporter om 

olika tillställningar för Norge, eller verkar upplysande om Norges svåra situation. De kunde även i 

allmänhet verka uppmanande att agera för broderfolket i väster.  Allmänna artiklar, som enbart 

beskriver Norges krigsutveckling valdes bort. Under varje enskild del i uppsatsen finns ytterligare 

en metodförklaring som förtydligar undersökningen.  

      En trolig felkälla i denna undersökning rör det antal annonser som satts in i tidningarna. Jag 

känner till att samma annonser med samma avsändare kan ha/har förekommit i alla de tre 

tidningarna. I vissa fall satte exempelvis Tunabygdens Norgekommitté in samma annons i såväl 
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Dalademokraten som Borlängetidning medan exempelvis Grängesbergs Norgekommitté satte in 

samma annons i Dalademokraten samt ytterligare en tidning; Bergslagsposten. Resultatet av 

antalet annonser, artiklar samt notiser kan därför anses missvisande i den mån man enbart är ute 

efter att se till antalet enskilda annonser och avsändare. Detta anser jag dock inte berör min 

undersökning, eftersom min uppgift är att skildra stödet för Norge i Tunabygden samt 

Västerbergslagen och inte enbart räkna enskilda annonsörer.  

2 Tidigare forskning 
2.1Nationellt plan 
Författaren Björn Fontander har skrivit boken Flykten över Kölen 1940-1945, (1979) och var vid 

författandet av boken tv-producent vid Sveriges radio i Falun. Boken innefattar en bra 

beskrivning av krigsutvecklingen i Norge, från att tyskarna den 9 april 1940 angrep och 

ockuperade landet tills att kriget var över. Den svenska ”neutralitetspolitiken” resulterade i en 

flyktingström på omkring 50 000 människor till Sverige. Flyktingströmmen var omfattande och 

flyktingläger instiftades runt om i landet, norrmännen blev hjälpta på många sätt.  Fontander 

lägger inte nämnvärt mycket energi på de fackliga eller hjälporganisationernas betydelse, eller den 

svenska Norgehjälpen, utan den nämns enbart i förbifarten.5 Fontanders bok innehåller ändå en 

mängd information om flyktinghjälpen, med intervjuer från deltagare i kriget från såväl Norge 

som Sverige. Hans bok får en mer nationell prägel eftersom resultatet visar på att hjälpen och 

stödet för norrmännen var riksomfattande. Han presenterar hur enskilda officerare, lotsare som 

samarbetade med svensk gränsbefolkning hjälpte flyktingarna, även kurirer och hur hela familjer 

och utomstående individer på den svenska sidan agerade å sina norska grannars vägnar.6 

      Den norske historikern Tor Arne Barstad har fått en plats i den norsk-svenska antologin 

Broderfolk i Ufredstid (1991).  I sitt kapitel ’Norske flyktinger i Sverige’ tecknar Barstad en bild av 

ett kluvet Sverige, där det å ena sidan förekommer en protysk antisemitisk sida samt en 

antinazistiskt humanistisk sida. Enligt Brastad går denna skiljelinje till exempel rakt igenom den 

svenska utrikespolitiken och underrättelsetjänsten. Han beskriver de norska flyktingarna i Sverige 

på ett mångfasetterat sätt. Han beskriver olika typer av flyktingströmmar, regelverk som 

försvårade flyktingströmningen samt upprättandet av hela organisationen kring 

flyktingmottagandet. Med tiden utvecklades det ett permanent flyktingmottagande, och 

hanteringen av de norska flyktingarna förbättrades och gjordes smidigare. De dirigerades ut till 

flyktingläger, arbeten eller militärtjänstgöring. Barstad beskriver att i takt med att 

flyktinghanteringen gick allt bättre och anpassades efter flyktingarnas behov växte intresset för 
                                                 
5 Fontander, Björn, (1979), s.172. 
6 Fontander, Björn, (1979), s.90-161. 
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grannfolket och informationen om de norska flyktingarnas hemförhållanden spreds bland 

svenskarna. Följden av detta blev ett ökat tryck på svensk utrikespolitik att släppa in fler norska 

flyktingar.7  

      Den svenske historikern Wilhelm, M. Carlgren har även han en del i den Norsk-svenska 

antologin, Broderfolk i Ufredstid (1991), med kapitlet ’Svensk-norska regeringsrelationer under 

andra världskriget’. Carlgren har kartlagt utvecklingen av de två regeringsrelationerna i och med 

krigsutvecklingen. Relationerna påverkades av dels tyska respektive brittiska handelsavtal, 

transiteringar, malmexport men även svensk flyktingpolitik samt behandlingen av politiska 

flyktingar i Sverige. Carlgrens kapitel fyller en viktig funktion när det gäller förståelsen av den 

svenska regeringens dilemman dels när det gällde biståndshantering till de övriga Nordiska 

länderna samt ger det även en förklaring till varför biståndet till Norge försenades.8 

      Vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt har skrivit boken I skuggan av ett hjälteland, svenska 

frivilliga för det ockuperade Norge, (1999). Sjöstedt skildrar de svenska frivilliga män som aktivt deltog 

på den stridande sidan mot tyskarnas anfall. De frivilliga och deras verksamheter skildras med 

bakgrund mot den svenska och den norska politiska utvecklingen. Hon beskriver den svenska 

Norgehjälpen, som tar sin början med det tyska anfallet den 9 april 1940. Under de följande åren 

ansträngdes de officiella svensk-norska förhållandena av bitterhet och prestige mellan den norska 

Londonregeringen, dess representation i Stockholm och den svenska samlingsregeringen. Sjöstedt 

beskriver å ena sidan framväxten av den norska motståndsrörelsen samtidigt som norska 

flyktingsamhällen stegvis växte fram i Sverige, med utbildning av tungt utrustade så kallade 

polistrupper, mottagande av civila flyktingar, etablerande av kurirlinjer och andra former av stöd 

till motståndsrörelsen. Mot slutet av 1944 inledde det Svensk-norska frivilligförbundet sin 

verksamhet och under våren 1945 bedrevs, med myndigheternas aktiva stöd, en 

rekryteringskampanj till en svensk frivilligkår som skulle rycka in i Norge för att stödja 

Hjemmefronten och västallierade trupper om tyskarna valde att göra fortsatt motstånd när kriget på 

kontinenten tagit slut.9  

      Historieprofessorn (fr. 1951) Anders Berge har skrivit kapitlet ’Hämmat bistånd. Sverige och 

den humanitära hjälpen till det ockuperade Norge’ i boken Broderfolk i Ufredstid (1991). I detta 

kapitel beskriver han hur biståndet till Norge såg ut, han delar in biståndet i före och efter 1942, 

då det skedde en markant förändring. I perioden före 1942 inkom det i princip inget bistånd från 

svenskt håll. Det bistånd som nådde Norge kom från norska medel i Amerika. Ur detta utvecklas 

senare en samorganisation som inbringade och mörkade medel mellan Norge och Sverige. Sist 

                                                 
7 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 63-99. 
8 Carlgren, Wilhelm, (1991), s. 18-53. 
9 Sjöstedt, Charlotta, (1999),s.13-225. 
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men inte minst beskriver Berge utvecklingen av den svenska Norgehjälpen, som totalt inbringade 

72 miljoner kronor i kontanta medel. Även Berge lägger stor vikt vid krigsutvecklingen samt 

handelsblockaden som en förklaring till det uteblivna biståndet från svenskt håll.10  

      Studenterna Malin Ekenberg och Anders Mella författade år 2007 C-uppsatsen: ”Norska 

flyktingar till Sverige under andra världskriget” De studerande vid Luleå tekniska universitet inom 

institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap. Fokus i uppsatsen ligger främst vid 

de norska flyktingströmmarna i samband med den svenska respektive den norska 

flyktingpolitiken under andra världskriget. Anledningen till att jag använt mig av denna uppsats är 

att vågen av norska flyktingar sammanfaller med deras beskrivning av olika typer av 

hjälpverksamhet som förekom från den svenska sidan. Ekenberg och Mella redogör för den 

Svenska Norgehjälpen i sin helhet på ett nationellt plan med dess närliggande organ samt även 

med djupdykning i verksamheten i Norrbotten. De beskriver samtidigt hur den svenska 

Norgehjälpen stod bakom en rad olika projekt i landet.11  

2.2 Lokalt plan 
Studenten Elias Olsson vid Högskolan Dalarna gjorde vid höstterminen 2007 en mikrohistorisk 

uppsats i ämnet historia. Han undersökte den svenska Norgehjälpen i Grängesberg 1942-1945. I 

sin ministudie redovisar han en rad intressanta fakta som ett tecken på att det förekom ett brett 

stöd och engagemang i Grängesberg för grannarna i väster. Resultatet av hans undersökning visar 

dels på att den lokala Norgehjälpens kommitté samarbetade med en rad andra 

föreningsverksamheter, fackföreningar och organisationer. Olsson menar att syftet med den 

svenska Norgehjälpen i Grängesberg handlade om manifestationer för ett fritt Norge och för ett 

fritt Norden, med stark antinazistisk karaktär. Bortsett från dessa manifestationer var arbetet i 

Grängesberg koncentrerat till olika typer av insamlingar till förmån för norska befolkningen. 

Upplysningar om den norska situationen och evenemang för flyktingarna kan sammanfattas med 

att resultatet av lokalkommitténs arbete för norrmännen var i form av materiellt och moraliskt 

stöd.12 

      Konstnären May Lindholm har sammanställt skriften Norska flyktingar i Sverige under andra 

världskriget (2001) för Norskt Veteranmuseum i Furudalsbruk i Rättvik. I texten återfinns en 

mängd personliga minnen från kriget, flykten och möten befolkningen emellan. Samtidigt som 

Lindholm beskriver de strama regeringsrelationerna mellan grannländerna uttrycks framförallt de 

goda relationerna mellan grannfolken. Ett flertal samtal med norrmän som befann sig i Sverige 

under andra världskriget visar på goda relationer. Lindholm beskriver mötena med värme och 
                                                 
10 Berge, Anders, (1991), s.170-199. 
11 Ekenberg, Malin, Mella, Anders, (2007), s.35-38. 
12 Olsson, Elias, (2007), s.4-11. 
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generositet. Engagemanget var utbrett, framförallt bland gränsbefolkningar, som allteftersom 

kriget pågick spreds inåt i landet.13 

3 Bakgrund 

3.1 Norden 1939-1940 
Redan före det andra världskrigets utbrott deklarerade Finland, Norge, Danmark och Sverige att 

länderna skulle hålla sig utanför den hotande storkonflikten i Europa. Finland var det första av de 

nordiska länderna som mot sin vilja drogs in i kriget. När Sovjetunionen anföll Finland den 30 

november 1939 blev Sverige omedelbart mer hotat. Den 13 december 1939 presenterade den 

svenske statsministern Per Albin Hansson en ny samlingsregering där alla riksdagspartier förutom 

kommunisterna var representerade. Det yttre hotet tvingade partierna att regera tillsammans. Det 

mest centrala för samlingsregeringen var att föra Sverige genom kriget samtidigt som landet 

behöll neutraliteten.14  

      Finland stöddes till en början av Sverige på diplomatisk väg samt genom leveranser av 

krigsmaterial. För att förhindra ett krig mot Tyskland och för att öka varuleveranserna till Sverige 

ingick regeringen en överenskommelse med Tyskland om en fortsatt järnmalmsexport. Den 

svenska regeringens linje blev att ge så mycket hjälp till Finland som möjligt utan att själv bli 

indragna i kriget.  Den 4 december samma år hade Finladskommittén bildats och frivilliga sändes 

över till Finland för att strida. Regeringen försåg trupperna med krigsmaterial och den svenska 

Finlandskommittén gjorde stora insamlingar till grannlandet i öster. 15 

      I slutet av mars 1940 kom rapporterna om truppsammandragningar i de tyska 

östersjöhamnarna. Den tyska ockupationen av Danmark och Norge i april 1940 bröt 

mellankrigstidens tidigare samarbetsmönster mellan de nordiska länderna. Under krigets gång var 

de inbördes nordiska relationerna en sekundär fråga, medan förhållandet till stormakterna var det 

mest centrala. För Norges del formaliserades detta i och med det militäravtal de tecknat med 

britterna i maj 1941. För Sveriges del påverkades utrikespolitiken av stormakternas situation, de 

frågor som rörde Sverige och Norge blev därför även angelägna för Norges allierade och för 

Sveriges relationer till Tyskland.16  

3.2 Ockupationen av Norge 
I gryningen den nionde april 1940 angrep krigsfartyg och tyska soldater Norge och Danmark. I 

de större norska städerna Oslo, Bergen, Trondheim och Narvik landsattes tyska trupper. Över 

                                                 
13 Lindholm, May, (2001), s.20-31. 
14 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s.13. 
15 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s.13-18. 
16 Blidberg, Kersti, (1991), s.111. 
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hela landet sattes lappar upp med ett felstavat upprop till ”det norska volk” att tyskarna kom som 

vänner för att skydda landet mot de allierades aggression som Churchill ansågs ligga bakom. 

Folket uppmanades att behålla sitt lugn och fortsätta med sitt dagliga arbete, denna uppmaning 

kom som flygblad eller sattes upp på dörren. Hjälpstyrkor bestående av Norges allierade, främst 

brittiska och franska soldater skickades ut till de stridande områdena i Nordnorge.17  

      Regeringen i Norge vägrade underkasta sig en tysk regering, istället valde de att fly. Redan på 

morgonen den 9 april begav sig regeringsmän, stortingsledamöterna, departementsfolk samt 

kungafamiljen mot Hamar för att där hålla ett krismöte angående den nya situationen. Men 

stortingsmötet kunde ej genomföras, och de pressades fortsätta flykten via Elverum och 

ytterligare några mil österut, mot Sverige för att distansera sig från tyskarna. Samma kväll talade 

statsminister Johan Nygaardsvold i Elverumsskolas gymnastiksal, ”Selv om den norske regjering 

må gå over i Sverige, så får vi forsöke å hold regjeringsnavet oppe.”18 Strax dessförinnan hade 

Vidkun Quisling, ledaren för Nasjonal Samling, NS talat i radio och meddelat att regeringen flytt 

Oslo sedan de tackat nej till tyskarnas förhandlingar. Under dessa förhållanden menade Quisling 

att det var hans partis, NS plikt att överta regeringsmakten. Efter detta besked startade tyskarna 

en skoningslös jakt på den norska regeringen samt kungahuset. Bombplan gjorde raider på de 

platser där de visste att kungahuset befunnit sig. Kungafamiljen flydde vidare till Nybergsund, en 

liten by nordost om Elverum i höjd med Sälen i Sverige.19  

3.3 Krigsutvecklingen  
Nästan en månad efter den tyska invasionen, den 2 maj 1940 lämnade de allierade Norge. I 

Nordnorge hade striderna varit framgångsrika för norsk del men på grund av det hotfulla läget 

nere på kontinenten drog de allierade bort sina trupper från Norge. Den 10 juni 1940 var alla 

strider på norsk mark över vilket hade kostat tusentals liv, de flesta brittiska och tyska, Norge 

hade omkring 850 döda. Ledaren för NS, Vidkun Quisling utropade sig själv till statsminister 

1940, strax därefter avsattes han av tyskarna. Därefter tillsattes ett nytt administrationsråd där de 

flesta av dessa statsråd var medlemmar av NS, med tysken Joseph Terboven som 

Reichkommissar. Detta markerade inledningen av en nazifiering i Norge.20  

      I juni 1942 fanns omkring 250 000 tyska soldater i Norge. Utbyggnaden av militära 

anläggningar hade forcerats och ju mer tyskarna förstärkte och byggde ut, desto mindre angeläget 

blev det för de allierade att skapa en andra front i Norge. En ny front öppnades istället i 

Nordafrika och det var först nu kriget började ta en ny vändning. De västallierade vann terräng 

                                                 
17 Bjørnsen, Bjørn, (1978) s.40-131. 
18 Fontander, Björn, (1979), s.18. 
19 Fontander, Björn, (1979), s.17-30. 
20 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s. 39-45. 
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och en eventuell invasion från de allierade blev allt mer avlägset i Norge. Tyska trupper stod 

alltjämt kvar och såväl Norge som Sverige inrättade sig efter situationen, det ekonomiska 

samarbetet med tyskarna var utbrett i båda länderna. I Norge var det politiska läget tryckt, den 

nazistiska infiltrationen och angiveriet florerade. Med hjälp av tortyr utförde tyskarna raider mot 

motståndsrörelsen. Många norska kvinnor och män tillfångatogs och under 1942 gav sig 

nazisterna på judarna i Norge. Sammanlagt deporterades 767 judar från norsk mark, majoriteten 

av dessa återfanns aldrig vid liv. Deporteringarna väckte oerhörd uppmärksamhet och en häftig 

opinion mot förtrycket i Norge, många svenskar visade sin solidaritet genom att aktivt protestera 

mot händelserna i Norge, samt mot den svenska regeringens passivitet.21 

3.4 Motståndsrörelse i Norge 
Reichkommissar Terbovens politik möttes av motstånd i Norge. De massarresteringar, 

avrättningar och deporteringar av dem som motsatte sig politiken väckte starka känslor bland 

såväl svenskar som norrmän.  Norrmännens motvilja yttrade sig på olika sätt, bland annat i form 

av bojkotter av idrottsevenemang och tävlingar. Många lärare vägrade undervisa på det sätt 

nazisterna förespråkade och straffet från Terboven blev förödande. Vid årsskiftet 1943-44 gav 

Hitler order om att skärpa alla insatser mot motståndsrörelserna i de ockuperade länderna. För 

Norges del innebar detta att en arresteringsvåg sköljde över landet som sedan kulminerade i 

februari 1944. Den 30 november 1943 skedde en massarrestering vilken drabbade 1 200 

studenter och ett trettiotal lärare vid Oslo universitet. Aktionen väckte avsky i Sverige och Hitler 

befarade att den kunde påverka de svensk-tyska handelsförbindelserna. De flesta släpptes fria 

efter en tid i fångläger, medan omkring 300 av dessa studenter sändes vidare till tyska 

”utbildningsläger”, 17 av de deporterade dog och många insjuknade. Terboven gick även till 

angrepp mot den norska polisen. Många av dessa fördes till Grini, ett koncentrationsliknande 

fängelse utanför Oslo eller till andra läger i Tyskland.22  

      Eftersom Sverige inte direkt var indraget i kriget medförde detta att Sverige kom att fungera 

som en frizon för informanter. Stockholm stad innebar en nyckelroll för förbindelserna mellan 

den norska exilregeringen i London och motståndsrörelser i Norge. Trots detta beslutade den 

svenska regeringen att skärpa kontrollen av politiska flyktingar från Norge, något som skapade 

stark förbittring mellan de två regeringarna.23  

                                                 
21 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s  53, 69-70. 
22 Sjöstedt, Charlotta, (1999), 82, och Ulstein, Ragnar, (1975), s.7-14. 
23 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s.84 
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3.2.1 Svensk -norska relationer under andra världskriget 
Sveriges utrikespolitik kan delas in i två faser. I båda faser, men i framförallt den första pressades 

neutralitetsbegreppet till sin yttersta gräns. Den svenska utrikespolitiken präglades i den första av 

tyskarnas segrar, i den andra fasen var utrikespolitiken mer påverkad och pressad av 

Storbritannien och de allierade, vilket innebar en mer restriktiv inställning till tyskarnas närvaro i 

landet. 24  

      Trots att det i viss mån saknades personliga kontakter mellan de olika regeringarna, var de 

nordiska länderna ense om att så länge det var möjligt bevara sin neutralitet och säkra folk- och 

varuöverförningarna. Som tidigare nämnts hade länderna i krigets startskede kommit överens om 

en gemensam hållning gentemot de krigförandes blockad. De nordiska länderna hade enats i att 

minska och motverka alla svårigheter för dess handel och sjöfart. När Finland hotades av 

Sovjetunionen vädjade de nordiska länderna om engelsk och fransk assistens, eftersom det fanns 

en rädsla att direkta eller indirekta bistånd till Finland kunde påverka Sverige som neutral 

nation.25 

      För både den svenska och den norska regeringen var järnmalmen en viktig fråga. 

Västmakternas invändning mot transporterna av svensk malm över Narvik längs den norska 

kusten till Tyskland blev allt mer trängda under året 1940. Det var ett centralt mål för 

Västmakterna att reducera eller allra helst stänga den tyska malmimporten från Sverige. Utan 

tiker och statsmän. De som 

lyckades fly har vittnat om ett dåligt mottagande från svensk sida. 27  

tillgången till järnmalm anade man att den tyska krigsindustrin skulle kunna lamslås.26 

      I och med Norges indragning i kriget ställdes det allt högre krav på Sverige och hur 

samlingsregeringen skulle agera. Utrikesnämnden var ense om att neutraliteten måste hållas, och 

när det norska kungahuset sände en förfrågan om kung Haakons genomresa nekades de detta. 

Irritationen ökade bland såväl norska regeringsmän som andra poli

3.2.2 Tyska motgångar förändrar relationerna 
Efter de tyska motgångarna under hösten 1942 kom förhållandet mellan Tyskland och Sverige att 

förändras något. Den svenska stadsledningen blev mindre tillmötesgående mot tyskarnas krav 

och transporteringen av krigsmaterial skars ned. De svenska tidningarna började uttrycka sig mer 

fritt och oberoende av tyska synpunkter. I takt med en allt mer framgångsrik krigsutveckling från 

                                                 
24 Ekman, Stig. & Grimnes, Olov, K., (1991), s.13. 
25 Calrlgren, Wilhelm, (1991), s18-.21. 
26 Calrlgren, Wilhelm, (1991), s.21-25. 
27 Calrlgren, Wilhelm, (1991), s.27-37. 
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de allierades sida kunde den svenska regeringen dels tillbakavisa tyska yrkanden och tillmötesgå 

Norge med bistånd, vilket förbättrades under de sista krigsåren. 28 

      Under 1943 blev den svenska opinionens krav på att de tyska transisteringarna skulle upphöra 

allt starkare och resultatet blev att dagskvoten på antalet vagnar som tilläts passera skars ned. 

Under våren 1943 fastslog de brittiska militära staberna att det inte längre fanns något tyskt hot 

mot Sverige. Handelsförbindelserna till väst kunder återigen öppnas under kraven att Sveriges 

handel med den tyska maktsfären skulle begränsas. I september ingick Sverige 

des dels militära samt civila kurirförbindelser mellan 

länderna. Där tränades norsk motståndspersonal, det planerades militära gränsbaser samt 

 

törre 

 

 

n 

                                                

handelsöverenskommelse med England och USA och den svenska exporten av järnmalm och 

kullager till Tyskland minskade.29 

      Under samma period, då transiteringsavtalen sades upp påbörjades under hösten samma år 

utbildningen av norska flyktingar. I december samma år fick även Norge en fullvärdig 

diplomatisk representation i Stockholm.30 I krigets slutskede upprättades en rad olika militära 

träningsläger på svenskt territorium. På svensk mark upprättades allt fler pronorska rörelser som 

motsatte sig tyskarnas politik. Stockholm och andra orter blev under kriget en utgångspunkt för 

hemliga förbindelser mellan motståndsrörelsen i Norge, motståndsrörelsen i Sverige samt 

utefronten i Storbritannien. Det upprätta

hemtransporter av material till Norge.31  

3.2.3 Polistruppernas utbildning 
Den svenska regeringen fattade den 3 december 1943 ett beslut om att norska män fick genomgå

polisutbildning på svensk mark och i mitten av januari 1944 satte utbildningen igång i s

skala. Dessa poliser kan ses som en del av det norska flyktingsamhället i Sverige samt även som

ett militärt, där norska trupper byggdes upp utanför Norge för att återerövra landet.32 

      Polistruppernas tillkomst kom i takt med att förutsättningarna på båda sidor gränsen växte 

fram. Etappvis gick utbildningen från idrottsliga övningar till polisiära utbildningar som i 

slutskedet motsvarade infanteriutbildning. Det fanns en plan bakom detta, dels en militär men 

även en politisk. Den militära planen för Norges återerövring genomgick tre faser. Den första 

fasen sträckte sig fram till 1942 och den innefattade mestadels sabotage och en del raider med 

syfte att störa och oroa tyskarna i Norge. Den andra fasen innehöll en del större invasionsförslag,

bland annat för att tillfredställa ryska krav, där den nordnorska fronten blev ett alternativ. De

 
28 Calrlgren, Wilhelm (1991), s.46-53. 
29 Værnø, Grethe(red.) s.143-150 och Sjöstedt, Charlotta, (1999),s.69-71. 
30 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s.105. 
31 Lindholm, May, (2001), s.21. 
32 Blidberg, Kersti, (1991), s.113. 
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tredje fasen innebar att Norge såväl som hela Europa skulle återerövras. En förutsättning v

det fanns svenska militära planer för en inryckning i N

ar att 

orge. För en mer detaljerad planering 

krävdes en svensk medverkan, med diskussioner med svenska myndigheter om att kunna 

et. 33 

 unga män, vilka 

attes i hårt fysiskt arbete i form av väg -skogs eller jordbruksarbete, medan exempelvis studenter 

ppsala.34 

 

Diagram 1 Flyktingströmmar till Sverige under 2 VK 

organisera de norska flyktingar som fanns i land

3.3 Norska flyktingar till Sverige 
Den kungliga norska legationens flyktingkontor upprättades i Stockholm 1940. I samband med 

det tyska överfallet och ockupationen av Norge var det ett stort antal norrmän som beslutade sig 

för att fly över gränsen till Sverige. En del flyktingar hamnade i flyktingläger, andra sattes i arbete 

eller arbetsträningsläger. När striderna upphörde 1945 var det många av de norska flyktingarna 

som återvände till Norge. Kvinnorna som kom placerades i arbete, främst inom vård- hushåll, 

restaurang och hotellnäringen. Mer än hälften av alla norrmän som flydde var

s

från Oslo fick egna upprättade norska utbildningar på svensk mark i U
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Källa: Ekenberg, Malin, & Mella, Anders.,(2007) s. 17 

 

Diagrammet ovan förtydligar bilden av de stora flyktingströmmarna från Norge till Sverige unde

den tyska ockupationen. På grund av restriktioner och liknande minskade flyktingströmmen 

under inledningen av 1941 för att sedan återigen öka under slutet av 1941. Under ockupatione

av Norge flydde mellan 46 000 och 60 000 norska män, kvinnor och barn till Sverige av olika 

 
33 Blidberg, Kersti, (1991), s.114-116. 
34 Lindholm, May (2001), s.20-21. 
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anledningar. Ytterligare 40 000 satt i koncentrationsläger i Norge eller utomlands. Den totala 

siffran på norska flyktingar registrerade i Sverige under den tyska ockupationen uppskattas till 

60 000.35 Av dessa registrerade var 1 863 hämtade från de tyska fånglägren. Drygt 10 000 av de 

norska flyktingarna arbetade för Sveriges räkning, 1 200 arbetade för den norska administration

i Sverige. S

en 

verige utbildade även norska polistrupper i Sverige, runt 13 260 norrmän deltog i dessa 

aktiviteter. Resterande flyktingar levde på underhåll från den norska legationen under sin tid i 

a lät flyktingarna bo i skolbyggnader, församlingshem och även härbärgen. Detta på 

norska flyktingarna. Problemet fann sin lösning när nödfallsviseringen gjorde sig gällande. Detta 

innebar att gränspoliser, tullmän kunde släppa genom civila flyktingar trots att de saknade visum 

                                                

Sverige.36  

3.3.1 Den första flyktingströmmen 1940 
Den norska flyktingströmmen till Sverige kan delas in i olika kategorier. Den första kategorin 

bestod av människor som bodde i gränstrakterna, majoriteten av dessa var barn kvinnor och 

äldre. Den andra kategorin bestod av norska militärer som antingen hade valt att ansluta sig till 

kampen i Nordnorge eller göra vapentjänst i Sverige. Den tredje gruppen bestod av civila 

värnpliktiga som ville ansluta sig till sina stridande landsmän i norr. Den fjärde kategorin bestod 

av politiker, organisations- och regeringens män, vilka svävade i stor fara att antingen bli 

avrättade eller arresterade av tyskarna. En del av de civila flyktingarna togs om hand av släktingar, 

nära eller kära på den svenska sidan, medan majoriteten av dessa omhändertogs av de svenska 

myndigheterna. I startskedet försågs de med pengar för att klara ett uppehälle i Sverige. 

Myndighetern

grund av att det ännu inte fanns någon etablerad organisation som kunde ta hand om alla dessa 

flyktingar. 37 

      En kaosartad situation rådde såväl i Norge som i Sverige under det första skedet av 1940-

talet. Medan försvaret grupperade sig för att ta emot ett väntat tyskt anfall på svensk sida 

strömmade samtidigt flyktingarna in i landet. Värmlands län fick till en början ta hand om 

majoriteten av flyktingarna i den första vågen under 1940-talet.38 Detta medförde en enorm 

påfrestning för polischeferna och polismännen i länet. Ur detta kaos utvecklades nya 

bestämmelser och lagar som gjorde det möjligt att reglera flyktingströmmen. De nya lagarna 

krävde att alla flyktingar bar på visum, pass samt legitimation. Visumet kunde tillgås enbart 

genom en ansökan på det svenska generalkonsulatet i Oslo, eller hos den norska regeringen i 

Nordnorge (så länge den var möjlig). Detta innebar dock i praktiken att gränsen stängdes för de 

 
35 Ekenberg, Malin & Mella, Anders,(2007) s. 17. 
36 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 63. 
37 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 64. 
38 Fontander, Björn, (1978), s.21-28. 
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och andra handlingar. De hade därefter 14 dagar på sig att bege sig till den norska legationen för 

att få ett uppehälle i Sverige.39  

3.3.2 Den andra flyktingströmmen, Norges nyordning 
Efter den norska kapitulationen den 10 juni 1940 gick det norska samhället in i en period av 

anpassning till den tyska politiken. De norska trupperna hade lyckats hålla Norge från en tysk 

ockupation i två månader. Den tyska närvaron kom hädanefter även att påverka det politiska 

planet. Regeringen och kungen skulle avsättas och ett riksråd bestående av utvalda statsmän 

skulle istället handha regeringens funktioner. Som tidigare nämnts höll den tyske rikskanslern 

Terboven ett tal i Oslo som varslade om det nya politiska systemet, detta politiska system kom att 

kallas nyordningen, där de viktigaste punkterna var följande: kungahuset och regeringen skulle 

avsättas, all förbindelse dem emellan var förbjuden, statsråd avsattes, alla politiska partier 

förbjöds (förutom NS- Nasjonal Samling) alla politiska sammankomster förbjöds och 

administrationsrådet upplöstes. NS var nu det enda tillåtna politiska parti i landet, det var inte 

längre möjligt att arbeta politiskt vare sig inom politiska partier eller i organisationer, arbetet 

kunde endast fortsätta utanför landets gränder eller gå under jorden. Norge styrdes efter detta 

helt av tyskarna, Terboven tillsatte en till största del nazistisk junta om tretton stadsråd Detta 

bidrog att det var allt fler som kände sig hotade, de nya förhållandena innebar en period av 

otrygghet och en ny flyktingström väntade.40 

      Terbovens nyordning ledde till att en mängd politiska flyktingar nu sökte sig till grannlandet i 

öster. Den svenska myndigheten lät flyktingkontoren vara öppna efter Terbovens tal den 25 

september 1940.41 Under vintern 1941 ökade flyktingantalet kraftigt, detta beroende av att 

arresteringarna av norska judar hade ökat kraftigt i Norge. Året därpå började polisen i Norge 

arrestera alla judiska män över 15 år, därefter även kvinnor. Detta ledde till en dramatisk ökning 

av judiska flyktingar till Sverige. Enligt Tor Arne Barstad flydde mellan 700-800 judar över till 

Sverige 42 

3.3.3 Flyktingar efter 1942 
Efter 1942 förändrades flyktingmottagandet åter igen, och nu skulle man ta hänsyn till flyktingens 

önskningar och behov, yrkesbakgrund och utbildning i större grad för att kunna anpassa den 

enskilde till det svenska arbetslivet. Den största förändringen handlade om anpassade 

aktivitetsläger för yngre män, kurs- och utbildnings möjligheter upprättades och flyktinglägren 

                                                 
39 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 65 
40 Fontander, Björn, (1978), s.58f 
41 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 73-75. 
42 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 79. 
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byggdes ut.43 Under 1943 skedde en fördubbling av antalet flyktingar i Sverige och flyktinglägrens 

rutiner fungerade bra såväl vid mottagandet som vid arbetstilldelningen. Det norska 

Flyktingesamfunnet (FK) etablerades 1943, vilket blev en allt mer välfungerande organisation som 

växte i takt med flyktingantalet.44 

      Kursverksamheterna utvecklades ytterligare och den första januari 1944 hade 1 400 flyktingar 

tagit examen eller genomfört examensfria kurser, samtidigt gick 174 norska ungdomar på det 

norska gymnasiet i Uppsala. Även idrottsliga evenemang ökade under denna period, 1943 blev 

det stora genombrottsåret för flyktingidrotten. Idrottskontoret hade sänt ut appeller till 

flyktingarna om att bilda olika idrottslag och efter en tid fanns det 35 olika idrottslag bland 

flyktingarna. Idrottskontoret anordnade krigsmästerskap med bland annat fotbollsmatcher. Det 

var idrottskontoret som stod för omkostnaderna, evenemangen bistods med 6 900 kronor 1943 

och hela 212 000 kronor det nästkommande halvåret.45 

3.4 Bistånd till Norge 
Det som framgått ovan visar på att de norsk- svenska relationerna under andra världskriget inte 

enbart var ett försörjningsproblem. Det politiska läget i de båda länderna med dess relation till 

Tyskland påverkade biståndspolitiken. Problemet för biståndstagarna samt givarna var att många 

av de sargade länderna ockuperades av Tyskland, vilket i sin tur var ställt under ekonomisk 

blockad av de allierade. Detta medförde en oro av att bistånd skulle missbrukas och falla i 

händerna på tyskarna istället för hos den behövande civilbefolkningen. När förnödenheter 

pumpades in i det ockuperade och väl behövande landet Norge, kunde detta ses som en ren 

donation till den tyska ekonomin. Detta ökade spänningen mellan biståndspolitiken och 

blockadprincipen. När det gäller det svenska biståndet till Norge måste man se till det 

internationella fältet av relif politics och det spel som fördes mellan de länder som ingick i den tyska 

maktsfären och samtidigt blockerades av de allierade. Att lindra nöden i dessa länder kunde dels 

ligga utanför den militära kraftmätningen men den kom även att utveckla andra 

samarbetsmönster, som presenteras här nedan.46 

3.4.1 Handelsblockad 
Blockad är ett traditionellt vapen hos den brittiska sjömakten. Direkt efter krigsutbrottet den 3 

september 1939 försatte Storbritannien Tyskland i såväl export- som importblockad. Strategin 

bakom livsmedelsblockaden var att pressa fiendens resurser till ett maximum. Sverige blockerades 

                                                 
43 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 88. 
44 Barstad, Arne, Tor, (1991), s. 91-93. 
45 Barstad Arne, Tor, (1991), s. 99. 
46 Berge, Anders, (1991), s.170-171. 
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därmed också, men efter förhandlingar lyckades de år 1941 igångsätta en lejdtrafik genom 

blockadlinjerna. Ett ransoneringssystem infördes för att kontrollera den svenska handeln, på så 

sätt fixerades olika varor och förbudet mot vidareexport kvarstod. Detta innebar att inget 

undantag gjordes för svensk utförsel till vare sig Danmark eller Norge.47 

      Oppositionen ökade världen över och många länder motsatte sig blockaden, men den 

brittiska regeringen stod konsekvent kvar vid politiken. Livsmedelshjälpen betraktades av 

Londonregeringen som en form av stöd till den nazistiska ekonomin, vilket kunde innebära en 

förlängning av kriget. Churchill sammanfattade sina tankar om livsmedelshjälp inför underhuset 

den 20 augusti 1940: ”Let Hitler bear his responsibilities to the full.”48 Den humanitära hjälpen 

till Norge från svenskt håll var till en början blygsamt, men blev så småningom omfattande. Från 

början lade såväl de allierade som tyskarna hinder i vägen. Ockupationsmakten ansåg att det inte 

fanns något land i det ”nya Europa” som stod i behov av hjälpsändningar, samtidigt som de 

allierades blockadpolitik mot den tyska maktsfären indirekt innebar ett hinder för 

civilbefolkningens tillgång till livsmedel i de ockuperade länderna. Sverige fick från början agera 

som mellanled med dolda förbindelser mellan hjälpare och mottagare i Norge. Mellanleden i 

Sverige fick maskera medlens ursprung.  

      Det svenska biståndet var ringa till en början och mellan september 1941 till juni 1942 drogs 

hjälpen in helt och hållet till Norge. Under sommaren 1942 hade den svenska opinionen för 

Norge vuxit sig allt starkare och de politiska makthavarna tvangs bistå Norge. Blockadpolitiken 

begränsade det svenska biståndet, det var först under 1943 som biståndets omfattning blev 

betydande. Vid sidan av den svenska humanitära hjälpen från Sverige till Norge stöddes den 

Norska motståndsrörelsen i hemlighet.49  

3.4.2 Norgehjälp 
Bland norrmännen hemma såväl som i utlandet fanns det ett starkt engagemang för humanitär 

hjälp till krigsdrabbade landsmän. Ungefär 30 000 människor befarades ha blivit hemlösa, många 

lokala förbindelser var brutna och bristen på skor och kläder var stor, det fanns ett stort behov av 

återuppbyggnad inför vintern. I slutet av juni 1940 hade Tyskland och Storbritannien lyckats 

komma fram till en gemensam överenskommelse som skulle underlätta den humanitära hjälpen i 

Norge. Den norska regeringen utsåg ett reliefutvalg vilka reste till USA i hopp om att starta en 

hjälporganisation utomlands.50  

                                                 
47 Berge, Anders, (1991), s.172. 
48 Berge, Anders, (1991), s.174. 
49 Sjöstedt, Charlotta, (1999), s.105f. 
50 Berge, Anders, (1991), s.175. 
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      I Amerika bildades ett flertal organisationer med stöd åt Norge, den viktigaste var American 

Relief for Norway, Inc., bildad på initiativ av den norska legationen. Dessa organisationer var de 

första hjälporganisationerna instiftade för hjälpen i Norge. För Norges del fanns det många 

fördelar med att gränsa mot ett neutralt land. Detta underlättade anskaffning och överföring av 

humanitär hjälp, det fanns dessutom ett stort antal norrmän i Sverige, liksom svenskar som var 

beredda att bistå grannlandet. För att samordna och organisera arbetet på svensk mark 

etablerades Den norske Relief-Central i Stockholm den 10 augusti 1940. Organisationens huvudsyfte 

var att organisera arbetet, finna vägar till överföring av hjälp till Norge. Något som försvårade 

situationen var att det fortfarande var förbjudet för fackföreningar och politiska partier att uppta 

kontakten med de norska myndigheterna.51 

      Den norska regeringens hjälpverksamhet fick därför lov att finna andra vägar, som var mer 

konfidentiella. De tvangs kringgå direkta kontakter med organisationer och istället förkläda de 

norska stadsmedlen. På norsk sida fanns det redan en rad organisationer som engagerat sig för 

sitt folk, bland annat Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforeining, Norsk Folkehjelp, Kvinnenes 

Arbeidshjelp, Lotterne och Nansenhjelpen, men ytterligare medel behövdes. Bistånden från American 

Relief for Norway, Inc., bildade därför en underorganisation i Norge med syfte att nå den norska 

befolkningen. I denna nybildade rikskommitté ingick Gösta Klemming som även engagerat sig i 

Finlandshjälpen.  

      Under det finska vinterkriget hade den Norska organisationen: Foreningen Norden byggt upp en 

stor insamlingsapparat för att bistå Finland. I juni månad 1940 slöt organisationen upp 

tillsammans med 67 andra organisationer för att skapa en landsomfattande insamling för Norges 

del. Under hösten bildades även den första hjälporganisationen på andra sidan gränsen. Den 

Norska Nationalhjälpens Svenska Kommitté, driven utav norrmannen Hans Krogh, den hade som 

uppgift att samordna inköp i Sverige för insamlade medel. Den Norska Nationalhjälpens Svenska 

Kommitté gjorde det därför möjligt för den norska regeringen att maskera medlens ursprung.52 

3.5 Den Svenska Norgehjälpen  
Den 14 augusti 1942 hölls ett sammanträde i Stockholm där ett 30-tal riksorganisationers 

representanter närvarade för att diskutera möjligheterna till bildandet av en kommitté med 

uppgift att hjälpa det norska folket. Vid detta möte lades grunden för den Svenska Norgehjälpen, där 

organisationer uppmanades att stödja en insamlingsaktion som skulle fastställas av arbetsutskottet 

vilken i sin tur bildade särskilda subkommittéer för att handlägga specialuppgifter.  Den svenska 

Norgehjälpen innebar en sammanslutning med representanter från 29 av landets största fack -och 

                                                 
51 Berge, Anders, (1991), s.176-178. 
52 Berge, Anders, (1991), s.178-179. 
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riksorganisationer. Vid sidan av huvudorganisationen bildades en mängd lokalkommittéer runt 

om i landet, ungefär 700 stycken. För att hantera administrationen kring detta, upprättades ett 

kansli, och administrationskostnaderna för insamlingsarbetet bekostades av Landsorganisationen, 

LO. 53 

      Den svenska Norgehjälpen var under större delen av kriget representerad i Oslo av ett 

verkställande organ, den Svenska Donatorrepresentationen. Dess uppgift var i första hand att ta hand 

om de mottagna gåvorna och se till att dessa levererades till rätt mottagare. Förbindelserna mellan 

Stockholm och Oslo fördes dagligen, med antingen kurirer eller via det strikt censurerade 

telefonnätet.  Donatorrepresentationen stod i sin tur i nära förbindelse med en rad norrmän som 

fördelade gåvorna efter behov. Den svenska Norgehjälpsinsamlingarna kan delas in i två 

perioder, före eller efter augusti 1942. I den senare delen, efter 1942 engagerade sig en stor del av 

organisationssverige i att bilda Svenska Norgehjälpen. Om Norgehjälpen jämförs med 

Finlandshjälpen under samma period kan biståndet förefalla fattigt.54 I Finland hamnade 

biståndet på 145 miljoner kronor under det första krigsåret medan biståndet till Norge vid samma 

tillfälle uppskattades kring ca åtta miljoner kronor, varav ungefär hälften gick till att konstruera 

624 stycken svensktillverkade hus, svenskehusene.55  

                                                 
53 Den Svenska Norgehjälpen, (1951) s.5-10. 
54 Innala, Elin, (2006), s.6. 
55 Berge, Anders, (1991), s.188. 
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3.5.1 Insamlingarna 
Organisationens insamling pågick till den 31 maj 1946 och gav drygt 72 miljoner kronor i 

kontanter. Därtill kom även naturgåvor, à 700 ton till ett beräknat värde av ungefär sex miljoner 

kronor, dessa bestod av grödor av olika slag, samt även kläder och skor.56 En av de viktigaste 

organisationerna i detta insamlingsarbete var Norvegia, Sveriges industriförbunds och Svenska 

Arbetsgivareföreningens gemensamma insamling. De stod för en tredjedel av de totala bidragen. 

      I boken, Den svenska Norgehjälpen, en redogörelse för verksamheten skriver författarna att de mest 

effektiva insamlingsformerna kom från de kontinuerliga bidragsgivarna, som främst använde sig 

av de så kallade postgirotalongerna. Varje postgirotalong representerade i regel ett flertal givare 

som deltog i form av frivilliga löneavdrag, extra övertidsarbeten, kollekter, sport-, film-, teater-, 

musik- och även andra arrangemang. Det kunde även yttra sig i att löntagare bad om procentuellt 

avdrag på lönen. Ett gott exempel på detta var järnvägstjänstemännens insamling i Göteborg. 

Arbetarna som tillhörde den fackliga centralorganisationen bidrog med 25 öre i veckan så länge 

hjälpen var behövande.57 Sammantaget är det en omöjlighet att besvara antalet deltagare till 

insamlingen. Naturinsamlingarna innefattade insamlingar av begagnade kläder, skor och husgeråd. 

På så vis fick kvinnoföreningarnas beredskapskommitté en betydande roll. Insamlingarna av potatis och 

andra jordbruksprodukter skedde vid två tillfällen i stor skala och under hösten 1943 skänktes det 

3 700 ton potatis från de svenska jordbrukarna, organiserat av deras förbund.58  

      Andra typer av hjälpformer var barnbespisning, fadderskap, kontantunderstöd till behövande 

familjer, skolfrukostar, varuöverföringar, mottagandet av norska barn i Sverige, hjälp till 

krigsfångar i Tyskland och till spädbarnsutstyrsel. Under juletid och inför sommaravslutningar var 

det populärt att det gjordes ”snabb” insamlingar, där bidrog enskilda hushåll med ett paket. 

Bidraget per paket hamnade på fem kronor, sammanlagt sändes 775 000 jul- och feriepaket, vilket 

motsvarar en summa på 3 190 450 kronor. I samband med 17 Maj, Norges nationaldag 

anordnades olika former av möten, medborgartåg, gudstjänster och festligheter över hela landet.59  

      Vid sidan av dessa insamlingar fanns det en mängd organisationer som upprätthöll en 

självständig verksamhet för Norge vid sidan av den svenska Norgehjälpen. Däribland fanns 

Svenska Röda Korset, Riksförbundet Rädda Barnen och Norska Nationalhjälpens Svenska Kommitté. 60 

                                                 
56 Den Svenska Norgehjälpen, (1951), s.19. 
57 Den Svenska Norgehjälpen, (1951), s.23. 
58 Den Svenska Norgehjälpen, (1951), s.17-33. 
59 Den Svenska Norgehjälpen, (1951) 4-33. 
60 Berge, Anders, (1991), s.185. 
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3.5.2 Propaganda för Norgehjälpen 
Propagandan och upplysningar om förhållandena och behovet av bistånd för grannlandet i väster 

var av stor betydelse för informationsspridningen i Sverige. Själva ordet propaganda kan 

diskuteras, men i detta fall används det främst i syfte att upplysa, informera samt att sprida ut ett 

givet budskap. Såväl på lokalt som nationellt plan användes alla stående medel för att animera och 

stabilisera insamlingsarbetet. Radions, TT:s, dags-, fack- och veckopressen, samt film- och 

biografföretagens goda deltagande spelade en stor roll i propagandaspridningen. Med stöd av och 

tack vare dessa, anordnades omfattande mötesverksamheter runt om i landet i syfte att hjälpa 

grannlandet Norge. Kulmen nåddes i samband med Norges nationaldag samt sympatiyttringar 

den 9 april varje år. Vid dessa tillfällen samlades stora skaror människor på mer än 500 platser 

runt om i landet. Norska och svenska talare fanns på plats och det annonserades i tidningar.  

      De nazikontrollerade teatrarna i Oslo stod allt oftare tomma, turnéer ställdes in och många 

norrmän valde istället att turnera i Sverige. Där framfördes Fri Norsk Scene av norska 

dramatiker, såväl klassiker som moderna författare; Ibsen, Björnson, Axel Kielland, Arnulf 

Överland, Helge Krog och Johan Bogren. Norge-hjälpen fick intäkterna från dessa aftnar som 

hölls runt om i Sverige. Stockholm var centralen för detta och blev därför allt mer 

kosmopolitiskt. Den norska kultureliten samarbetade med de svenska kollegorna och de svenska 

författarna engagerade sig starkt för Norges sak.  Bland annat Villhelm Mobergs Rid i natt blev en 

bestseller.61 

      Det förekom även en mängd olika utställningar med Norgehjälpen som tema.  Den första 

och den största utställningen anordnades i Thulehuset i Stockholm under perioden 10 mars till 27 

april 1943. Utställningen blev föremål för många gruppbesök från föreningar, skolor och 

yrkessammanslutningar. Det anordnades även föredrag, filmvisningar och konstnärlig 

underhållning. På årsdagen den 9 april anordnades en extra förställning med temat nordisk frihet 

och demokrati och de kämpande norska broderfolket hyllades som landsmän. Norgenålen är 

ytterligare ett ting som florerade och såldes i mängder under propaganda spridningen för Norges 

sak. Den är gjord i förgylld metall och var komponerad av skulptören Stig Blomberg. Ytterligare 

exempel på propaganda är de slående omslagsbilder, affischer, brevmärken och liknande som 

trycktes i tidningar och sattes upp här och var. Ett gripande exempel är en affisch föreställande en 

pojke och en flicka som omfamnar varandra. De båda har ett skandinaviskt utseende, med blont 

hår och ljus hy, deras ansiktsuttryck framställs som lidande och i bakgrunden skådar man 

skandinaviska fjälltoppar. Ovanför deras huvuden lyder texten: ”Har du gjort ditt för Norge?”62  I 

                                                 
61 Fontander, Björn, (1978), s.126f. 
62 Den Svenska Norgehjälpen, (1951) 33-42. 
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följande avsnitt ges en inblick i hur Norgehjälpens verksamhet kunde se ut i två av de 700-tal 

lokalkommittéer som fanns runt om i landet. 

4 Den Svenska Norgehjälpen i Grängesberg och 
Tunabygden 
Här nedan presenteras verksamheten kring den svenska Norgehjälpen i två bygder, Norgehjälpen 

i Grängesberg samt i Tunabygden. Jag har här nedan redogjort för de bådas verksamhet med 

respektive insamlingar samt propagandaspridning. Jag inleder med att besvara frågeställningen 

rörande verksamheten samt vilka typer av evenemang som anordnades. Därefter behandlas 

insamlingarna, dess omfattning och hur de gick tillväga. Slutligen undersöks vilken typ av 

propaganda som användes samt dess omfattning.  

4.1 Norgehjälpen i Grängesberg 
Norgehjälpen i Grängesberg, NG lämnade efter sig ett stort antal mötes- och styrelseprotokoll från 

den verksamma tiden mellan 1942-1945. Rekommendationerna från centralorganisationen var att 

hålla ett styrelsemöte en gång i månaden, vilket NG hade som avsikt att följa. Till en början hade 

styrelsen kontinuerliga träffar, dock med ett lite längre sommaruppehåll. Mötesprotokollen 

tunnades därefter ut efter maj månad varje år. Under 1942 hölls det 4 möten från den 31/10, 

under 1943: 8 stycken, 1944: 7 stycken och slutligen 6 stycken möten under året 1945. Vid det 

första sammanträdet inbjöds en rad organisationer i Grängesberg, vilka skulle få möjligheten att 

delta med representanter i Norgekommittén. Här nedan följer en sammanfattad redogörelse för 

verksamheten utifrån organisationens efterlämnade protokoll, från att den bildades till att den 

avslutades i oktober 1945.63 

      Den 21 oktober 1942 hölls det första sammanträdet med den blivande lokalkommittén för 

Norgehjälpen i Grängesberg. Till detta sammanträde var en rad organisationer inbjudna, bland 

annat; Socialdemokratiska kvinnoklubben, Handelsarbetarförbundet, Lokala Samorganisationen LS, Lokala 

landsorganisationens samarbetsorgan, FCO, Frihetsfacklan, Hembiträdesföreningen, Målarnas och 

Järnvägsmännens avdelningar. Andra organisationer, som Röda korset, Arbetsledarförbundets avdelning, 

Logen Malmklockan av IOGT, Husmoderföreningen, Hantverksföreningen, Köpmannaföreningen och de olika 

frikyrkliga församlingarna erbjöds att deltaga vid nästkommande tillfälle. Under det inledande 

sammanträdet fattades beslut om hur insamlingen skulle gå till. Representanterna kom fram till 

att samordna så kallade Norgeaftnar för Norges sak. Under de kommande söndagarna den 15 

samt 22 november 1942 beslutades att anordna Norgeaftnar i Folkets Hus, Cassel samt att 

                                                 
63 GN, Korrespondens, För Norge!, 23 Oktober 1942. 
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Parkpaviljongen skulle hyras ut för gammaldans. Det diskuterades även huruvida insamlingar 

skulle vara möjliga, en eventuell listinsamling samt eventuella avdrag på lönen föreslogs. 64  

      Grängesbergs Fackliga Centralorganisation bildade Lokalkommittén för Norgehjälpen den 31 

oktober 1942. Styrelsemedlemmarna för Norgehjälpen i Grängesberg bestod av en kvinna och 

sex män, alla härrörande från Grängesberg; Judith Jakobsson, Edvin Johansson, Edvard 

Eriksson, Olle Johansson, Evert Nyberg, ordförande Gustav Jernberg, och slutligen kassör 

Vilhelm Isaksson.65  

      Under följande möte behandlades ett cirkulär från centralorganisationen, detta föreslog olika 

möjligheter att anskaffa medel samt arbetsmaterial. Styrelsen beslutade därför att inskaffa 100 

stycken Norgenålar, 25 stycken affischer för nålen samt 60 stycken affischer för Norgehjälpen i 

sin helhet. Styrelsen planerade även nya Norgeaftnar samt olika former av hjälpaktioner, 

alternativet var att antingen lämna 1 % av månadsinkomsten mellan januari och mars månad eller 

att utföra 5 timmars söndagsarbete, där förtjänsten skulle tillfalla Norgehjälpen.66 

      Vid nästkommande möte, den 10/11 beslutade man att ta hem ytterligare 100 stycken 

Norgenålar, eftersom 40 stycken redan blivit sålda. Ordförande Jernberg uppropade att 

insamlingsaktionerna måste utökas. Organisationernas representanter fick därefter i uppdrag att 

vädja till medlemmarna att satsa en dagsinkomst till de behövande i Norge. Resultatet blev att ett 

flertal organisationer lämnade dagpenning. Det kooperativa kvinnogillet meddelade att de skulle 

anordna en basar i Parkpaviljongen i mars månad där halva värdet skulle tillfalla Norgehjälpen. 

Kassör Isaksson meddelade även att ett cirkulär från Centralorganisationen informerade om 

lämplig propagandalitteratur, vilket resulterade i att GN tog hem 10 exemplar av boken Norge 

under järnhäl, samt ytterligare 200 stycken Norgenålar det fattades även beslut om att informera de 

omkringliggande småsamhällena, genom att sända en skrivelse med uppmaningar att deltaga i 

arbetet för Norge.67  

      Den 5 februari 1943 mottog GN en cirkulär angående trettondagsarbetet. Insamlingarna hade 

gett gott resultat men i cirkuläret vädjade man efter mer hjälp, bland de norska sjömansfamiljerna 

var nöden stor. GN beslutade att anordna en dansafton i Parkpaviljongen den 27 februari 1943 

som ett led i insamlingarna. Den 17/2 samma år hade ett nytt cirkulär nått GN, detta innehöll 

information om en teaterföreställning som pågick runt om i landet, med medverkande norska 

skådespelare. GN beslutade att denna föreställning skulle hyras in och en teaterafton skulle äga 

rum. Under våren 1943 skickades det ut ett antal cirkulär med olika typer av uppmaningar till 
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66 GN, Protokoll, 4/11 1942. 
67 GN, Protokoll, 10/11 1942. 
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lokalkommittéerna. I mars månad tog GN emot ett cirkulär med information om en kortfilm. 

Filmen kunde hyras av kommittén till ett pris av 10 kr, och det beslutades att den skulle visas före 

ordinarie program på biograferna i propagandasyfte för Norges insamling. Cirkuläret uppmanade 

även svenskarna att samlas och organisera en gemensam dag för Norge, den 16 maj. GN 

planerade därför att under samma dag anordna festligheter i folkets park, med musik, talare och 

uppträdanden. 68 

      När Norgedagen närmade sig, innehöll mötesprotokollen noggranna planeringar, 

arbetsordningar och med tydliga instruktioner om vad som skulle göras. Planeringarna 

innefattade allt från bössinsamlingar och beställningar av såväl norska som svenska flaggor. Det 

beställdes även ett 1000-tal norsk/svenska allsångsblad, och inbjudan till ett 40-tal organisationer 

skulle sändas ut. Det gjordes även annonsbeställningar till Dalademokraten samt Bergslagsposten. 

Olika ungdomsorganisationer kontaktades och uppmanades att ordna med ströbladsspridning, 

samt flygbladsutdelningar. Kassören berättade att GN hitintills hade insamlat 6 911, 42 kronor 

och att Riksorganisationens insamling i stort var uppe i 5 miljoner kronor.69  

      Efter Norgedagsfirandet mottog GN ett cirkulär angående barnklädsinsamlingar. Behovet av 

hjälp var stort och Kvinnornas samarbetsorganisation i Grängesberg tog denna sak i sina händer. Efter 

detta beslut i maj månad följde en period utan träffar, efter en stunds vila återupptogs mötena 

den 15 november 1943. Ordförande Jernberg rapporterade att den omtalade syltsockerkampanjen 

som pågått i hela Sverige inte gett något bra resultat i Grängesberg. GN beslutade att beställa 

hem ett 1000-tal propagandabroschyrer för Norgehjälpen, samt även ett femtiotal affischer. Ett 

cirkulär berättade om de uppskattade julgåvorna bland norska barn, samt behovet av den dagliga 

barnbespisningen. Vidare meddelades att kostnaderna för ett norskt fadderbarn var 25 kronor i 

månaden, och organisationerna uppmanades att skaffa varsitt. Isaksson ansåg att hans 

organisation bidragit med mycket övertidsarbete under januari månad, bolaget tillsköt dessutom 

en lika stor summa som arbetarna utfört arbete för. GN kom överens om att det gällde att få 

andra samhällsgrupper att göra motsvarande presentation. Det beslutades därför att sända ut 

listor där frivilliga summor kunde tänkas skänkas, dessutom skulle de sända ut en skrivelse till 

anslutna organisationer innehållande en påstötning att understödja insamlingen. GN beslutade att 

i samband med 9 april 1944 skulle de olika religiösa samfunden i Grängesberg ordna med 

högtidsmöten där kollekten skulle tillfalla Norge. GN kontaktade även överläraren i Grängesberg 

för ett godkännande av att låta barn att medverka i programmet, genom att sprida broschyrer för 

Norge.70 
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      Under mötet den 12 mars 1944 beslutade GN att sända ut en paroll till anslutna 

organisationer, om en vädjan av månatliga bidrag för fortsatt hjälp åt Norges barn. Det upplästes 

även ett cirkulär som behandlade den kommande Norgedagen. Denna innehöll information och 

en uppmuntran till möten och demonstrationer den 17 maj. GN beslöt därför hyra folkets park 

den 14 maj, samt att ordna två demonstrationståg, ett från västra och ett från östra delen av 

samhället. De beslutade även att hyra musikkåren, det gjordes även en beställning på 1500 

stycken flaggmärken, 1000 sångblad och 50 stycken 17 maj-affischer. Alla samlingsorganisationer 

skulle uppmanas att närvara med medlemmar.71 

      Den 11 oktober 1944 behandlades ett cirkulär innehållande en uppmaning om klädinsamling 

till norska flyktingar. Det sades att trots att redan mycket har gjorts var behovet ännu större, det 

var främst de månatliga penningbidragen som rekommenderades. GN beslutade därför att sätta 

in en artikel i den lokala pressen, innehållande en uppmaning att fortsatt hjälparbete var en 

nödvändighet. Därefter dröjde aktiviteterna med Norgehjälpen i Grängesberg, efter en tids 

uppehåll kom nästa möte först den 6 mars 1945, under detta möte talades det om vikten av en 

fortsatt insamling. Styrelsen ansåg dock att på grund av de rådande arbetsförhållandena i 

samhället såg de inte någon möjlighet att öka insamlingarna. De skulle däremot undersöka om det 

gick att hyra parkpaviljongen för att ordna en gammaldansafton. Samhällets affärsmän hade 

samlat in 40 kilo torkade grönsaker. 72 

      Den 4 april 1945 diskuterade styrelsen insamlingsarbetet av husgeråd. Det rådde stor brist på 

verktyg och husgeråd i Norge, resultatet blev att den kvinnliga samarbetskommittén tog hand om 

detta genom hembesök. När styrelsen träffades den 16 april 1945 behandlades ett cirkulär 

angående försäljning av kort till gåvopaket. GN beslutade att ta hem 100 stycken för försäljning. 

Inför firande av den 17 maj, gjordes ytterligare en beställning av dels flaggmärken, folders och 

propaganda affischer. Ordförande Jernberg fick i uppdrag att beställa en norsk talare. Den 11 maj 

1945 hade freden slutits i Europa! GN beslutade att den 17maj skulle firas den 21 maj i all 

enkelhet. Programmet skulle bestå av tal av norrman, unison sång, danska, norska och svenska 

flaggor skulle beställas samt annonser skulle sättas in i Dalademokraten, Bergslagsposten och 

Arbetaren. En skriftlig inbjudan skickades ut till samtliga organisationer i samhället. 

      Den 20 juni togs det upp ett cirkulär angående Norgehjälpens upphörande. Verksamheten 

skulle upphöra från och med den första augusti. GN beslutade att odlingskampanjen skulle 

genomföras och diskuteras vid nästkommande möte. Centralorganisationen bad alla 

lokalkommittéer att slutredovisa sin verksamhet. Resultaten av odlingskampanjen skulle genom 

Norgehjälpens försorg föras till Norge och all fadderbarnsverksamhet övertas av Rädda barnen. 
                                                 
71 GN, Paroll, 12/3, 17/4 1944. 
72 GN, Paroll, 11/10 1944, 6/3 1945. 
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Efter upplästa slutrapporter beslutades det att en redogörelse för insatserna skulle sändas in till de 

lokala tidningarna, samt ett stort tack till alla de som på något sätt bidragit till det goda resultatet. 

GN beslutade därefter att upplösa sin verksamhet efter att potatisodlingen avslutats73 

4.2 Insamlingar 
Grängesbergs Norgehjälp hade från dess start i oktober 1942 till sitt avslutande den 20 maj 1945 

fått in 38 101,35 kronor, där tillkom ungefär 22 000 från bolagets motprestation.74 

Av denna summa kom sammanlagt 2 124,41 kronor från anslag av olika slag, varav de största 

summorna kom från Grängesbergs Röda Kors krets à 400 kronor, Filadelfiaförsamlingen 182,92 

kronor, Frikyrkliga samarbetskommittén 175 kronor, Kooperativa Kvinnogillet 201, 50 kronor, 

Grängesbergs Husmoderförening 175, 35 kronor samt Kooperativa föreningen Thor à 200 

kronor. Diverse möten samt fester anordnade för Norge hade samlats ihop till hela 2 019,77 

kronor.75 

      Andra större bidragsgivare var: Lärarkåren med 201 kronor, Köpmännen 263,50, svenska 

gruvarbetarförbundet, avdelning 1 bidrog med 16 794,47 kronor, Grängesbergs lokala 

samorganisation 5 291,69 kronor, arbetsledarförbundets avdelning 102 med 1 757, 50 kronor, 

industritjänstemannaförbundets avd 110 med 1 757,50 kronor. För övrigt gav bössinsamlingarna 

en intäkt på sammanlagt 487, 71 kronor, gåvokorten gav 2 345 kronor, medan en försäljning av 

Nogenålen samt Norgeflaggor, brevmärken samt litteratur blev en summa på 1 024 kronor. 

      Från Norgemötet den 20 maj 1945 talade Isaksson om de insamlingar som gjorts. Det 

handlade inte om några småsummor som insamlats i Grängesberg, utöver dessa påpekade han att 

kvinnoorganisationernas storartade insamling av kläder och husgeråd tillkom, samt alla de bidrag 

som ej gått genom kommittén. Han hedrade de kvinnor som hjälpt till med detta, och framförallt 

fru Matsson som stått i spetsen. Samtidigt påpekade han hur viktigt det var att fortsätta 

insamlingen, Norge hade blivit fritt, men hjälpbehovet fanns där och utöver det moraliska stödet 

fodrades även ett materiellt. Isaksson poängterade att: ” Det norska folket har visat 

beundransvärd seghet och uthållighet i kampen mot förtryckarna. Låt oss visa samma sega 

uthållighet när det gäller hjälparbetet.”76 

      Vidare berättade han om livsmedelsbristen och norrmännens svåra situation trots att de 

befriats från det tyska förtrycket. Han vädjade till alla Grängesbergare att avvara en slant till 

Frihetsgåvan för Norge, för vilka medlen gick till ett svenskt sjukhus i Norge. Innan han avslutade 

talet framförde han sin önskan att Grängesbergarna kunde ställa upp på den kommande 

                                                 
73 GN, Protokoll, 11/5, 20/6 och 16/8 1945. 
74 Ibid..  
75 GN, Kassarapporter, 20/5 1945. 
76 GN,Kassarapporter, Norgemötet 20 maj 1945. 
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potatisodlingen för Norge. Förvaltningen hade ställt jord till deras förfogande, vilka förberedde 

samt gödslade landen. De hade förberett två tunnland jord, vilka skulle kunna avge mellan 8-10 

ton potatis. Isaksson vädjade till allmänheten att ställa upp som ett kollektiv i detta arbete, samt 

att medel för sättpotatisens kostnader skulle täckas av frivilliga instanser.77 

4.3 Propaganda 
Som redan nämnts så förde GN en propaganda på många sätt, dels genom att sprida affischer 

och broschyrer, försäljning av Norgenålar, brevkort, flaggor, litteratur samt även filmvisning. De 

sände även ut paroller till samarbetsorganisationerna med upplysningar och vädjanden om mer 

bidrag.  

      Det mesta av propagandan syntes i samband med de så kallade Norgeaftnarna, där 

innefattades Norgemöten, Norgefester och demonstrationer. Kulmen nåddes ofta i samband 

med den sjuttonde maj, Norges nationaldag. Inför dessa evenemang vittnar kassadagboken om 

att det beställdes annonser, flaggor, talare, insamlingsbössor, brevkort, Norgenålar för försäljning, 

affischer med mera. Affischerna propagerade för ett ökat behov av stöd för Norges barn. 

Annonseringar var ett sätt för Norgehjälpen att upplysa och informera den övriga allmänheten 

om vad deras verksamhet gjorde och strävade efter. I stapeldiagram 2 redovisas resultatet av 

kassadagbokens antal annonser samt affischer som beställdes/ publicerades i de två tidningarna 

Dalademokraten samt Bergslagsposten under åren 1942-1945. Under stapeln ”övriga” innefattades 

tryckerikostnader för affischer, skyltar, samt inköp av filmer som visades i propagandasyfte före 

biografernas vanliga föreställningar. 

                                                 
77 GN, Kassarapporter, Norgemötet 20 Maj 1945. 
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Diagram 2 Grängesberg Norgekommittés propaganda 
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Under perioden 1942-08-05 till 1945-08-10 infördes tolv stycken annonser/insändare i 

Bergslagsposten och Dala Demokraten, den sammanlagda utgiften blev 198,15 kronor. Under 

december månad 1942 satte GN in varsin annons i Dalademokraten och Bergslagsposten, och 

det gjordes en parollbeställning till Grängesberg tryckeri. Under 1943 sattes det in två annonser i 

respektive tidning och det gjordes två affischbeställningar till Grängesberg tryckeri. Under 1944 

vittnar kassaboken om en minskad verksamhet, detta synes även bland annonseringarna, då det 

under ett helt år enbart sattes in en annons i respektive tidning, samt en flaggbeställning gjordes. 

Under 1945, fram till den tionde augusti ökade aktiviteten något igen och det sattes in två 

annonser i respektive tidning och det gjordes ytterligare en flaggbeställning. 78  

      Paroller var också ett sätt för GN att sprida upplysningar och information om läget i Norge. 

Det sändes ut ett flertal paroller från centralorganisationen för Norgehjälpen från Stockholm till 

lokalkommittéerna runt om i landet. Utöver att lokalkommittén i Grängesberg lystrade till 

parollen och beslutade att anordna festligheter den 16 Maj som en hyllning för Norge så fanns 

det tillfällen då Grängesbergs Norgekommitté sände ut egna paroller till 

samarbetsorganisationerna.79 

      Mars 1944 ”Månatliga bidrag till fortsatt hjälp åt Norges barn”. I denna paroll beskrev 

Isaksson med starka ord den svåra situationen Norges barn befann sig i. Han upplyste samtidigt 

allmänheten om att den humanitära hjälpen garanterades hamna i rätta händer. Han räknade upp 

vad Grängesberg samlat samman och vilka värdefulla hjälpåtgärder som kommit till stånd, bland 

annat barnbespisningar, betydande varuöverföringar, månatliga kontantunderstöd till behövande 
                                                 
78 GN Kassabok, , 26/10-1942 till 29/10-1945. (G1) 
79 GN, Korrespondens, Paroll 16/5 1943. 
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familjer, fadderbarns verksamhet samt bistånd till ett svenskt sjukhus i Holmenkollen. Han 

nämnde att det för tillfället var omkring 90 000 barn som dagligen fick hjälp genom 

barnbespisningarna, genom att antingen få frukost eller middagsmål i skolan. Isaksson påpekade 

att det viktigaste var att fortsätta med de kontinuerliga bidragen. Han befallde organisationerna 

att försöka få varje medlem att avstå från 1 % av månadsinkomsten, eller minst 2 kronor i 

månaden, samt att varje organisation om det var möjligt skulle påta sig kostnaden för ett eller 

flera norska barn. Kostnaden per barn och månad rörde sig omkring 25 kronor. En uppmaning 

gavs även till kvinnoföreningar att bistå med insamlade kläder och sybehör. Isaksson avslutade 

med att förklara att han förstod deras trötthet efter alla uppmaningar att samla in medel under 

krigets gång, men att allas plikt och förmånen av att fortfarande befinna sig i fred skulle ge dem 

kraft att fullfölja den humanitära hjälpverksamheten.80   

      Senare samma år, i oktober 1944 sändes det ut ytterligare en paroll till samtliga föreningar och 

organisationer i Grängesberg. Rubriken löd: ”Paroll om fortsatt bidrag till den svenska 

Norgehjälpen.” 81 Hjälpbehovet var i detta läge större än någonsin. Isaksson skrev att det berodde 

på dig och hela den svenska befolkningen. ”Detta är den enda form vårt broderfolk i väster kan 

få hjälp och lindring i detta svåra läge, alla andra utväga äro stängda. Fortsätt med 

inbetalningarna.”82 

 

 

                                                 
80GN, Korrespondens, Paroll, Mars 1944, s 1-2. 
81 GN, Paroll, Oktober 1944. 
82 GN, Paroll, Oktober 1944. 

 30



4.2.1 Tunabygdens Norgekommitté 
Tunabygdens Norgehjälp saknar protokoll och materialet är bristfälligt. Det bevarade materialet 

består av en kassadagbok, anteckningar, korrespondensmaterial från riksorganisationen, den 

Svenska Norgehjälpen i Stockholm samt utskick till frivilliga fackförbund. Kassaboken vittnar om 

verksamhetens inkomster i form av insamlingar och andra bidragsgivare. Det går även att utläsa 

storleken samt vilken form av propaganda som gjordes, då annonser samt affischbeställningar 

finns med i räkneuppgifterna. Korrespondensen från Stockholm består av anteckningar för talare 

i Norgefrågan, vilka kan ses som propaganda för den egna verksamheten med upplysningar om 

läget i Norge. Här nedan följer en sammanfattning av dessa anteckningar, därefter följer en 

redogörelse för Tunabygdens Norgehjälps insamlingar samt propaganda. 

      Norges situation beskrivs som akut, och behovet av hjälpsändningar ökar allt mer. 

Anteckningarna vittnar om att levnadsförhållandena var hårda vid utgången av 1941. Den 9 april 

1940 hade Norge stora reservlager av matvaror, men detta tog snabbt slut, detta på grund av att 

tillgången till matvaror var fria. Problemet låg i att den fria handeln med matvarorna innebar att 

ockupanterna åt sig mätta, för det andra möjliggjorde den fria handeln att soldaterna kunde skicka 

hem mat till Tyskland i form av gåvopaket eller så tog de med sig mängder mat när de for hem 

för permittering.83  

      Under 1941 var matförråden tömda och mat situationen var högst allvarlig. För 

stadsbefolkningen, skogs- och lantarbetare samt fiskare var livsmedelssituationen ytterst sträng. 

Ransoneringen på bröd, gryn, smör och mjöl var långt under det normala. Kött, fisk, frukt och 

nötkreatur var praktiskt taget omöjligt att köpa. Det gick stora leveranser av nötkreatur till 

Tyskland vilket medförde en omfattande nedslaktning i Norge. I augusti 1942 räknade man med 

att bestånden av nötkreatur reducerats med 35 %. Under 1942 var det praktiskt taget omöjligt att 

få tag på mjölk. Vuxna skulle enligt ransoneringsbestämmelserna få ¼ liter skummad mjölk per 

dag och man befarade i brevet att det skulle bli än värre under kommande halvår.84  

      Hälsotillståndet var därför påverkat av de ovannämnda förhållandena. Den genomsnittliga 

viktminskningen beräknades av norska läkare till 10 kg, men en viktminskning på 20-30 kilo var 

ingen ovanlighet. Norska läkare befarade att om inget gjordes snart, skulle denna situation föra 

med sig allvarliga konsekvenser, läkarna räknade med en ökning av tuberkulosa sjukdomar under 

det kommande halvår. ”Situationen är, som man förstår, ytterst kritisk, men värst för barn och 

                                                 
83  Tunabygdens Norgehjälp, (hädan efter TN), Anteckningar för talare i Norgefrågan, s 1-3. 
84 TN, Anteckningar för talare i Norgefrågan, s 1. 
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ungdom i uppväxtåren […] se detta faktum i ögonen, att flera årsklasser komma att få men för 

livet, om de icke helt komma att duka under, innan kriget är slut.”85 

Mot bakgrund av detta skulle Tunabygdens Norgehjälp hjälpa de behövande i grannlandet. Syftet 

med hjälporganisationen var rent humanitärt med prioritering på hjälpen åt barn och sjuka 

4.2.2 Insamlingar 
Norgehjälpen i Tunabygden antas ha bildats i november 1942, kassadagboken startades den 30 

november 1942, då ett grundbelopp för uppstartande av ett postgirokonto drogs utav kontot. 

Några dagar senare, den 5e december sattes de första insamlade pengarna in på kontot. Dessa 

kom från en Norgefest vid folkets park i Falun och intäkterna var i form av biljettpriser, kollekt, 

samt andra insamlingar under Norgefesten.86  

      Ett odaterat utskick till frivilliga fackföreningar vittnar om ett stöd och hjälpverksamhet från 

andra organisationer i samband med Norgeinsamlingar i Tunabygden. Utskicket berättar att 

insamlingarna hade stigit till 70 000 kronor och att insamlingarna alltjämt ökat. Utskicket riktade 

sig till mottagaren, föreningens samt dess medlemmar som deltagit i insamlingarna, och 

kommittén framförde sitt tack. De bad samtidigt om ett fortsatt stöd och då framförallt de 

regelbundna bidragen genom avdrag på lön för varje avlöning.87  

      Kassaboken från Tunabygdens Norgehjälpsverksamhet från 31/12 1942 beskriver 

organisationens insamlingsarbeten. Här nedan följer en sammanfattad inkomstdeklaration från att 

Tunabygdens kassabok startade till att den avslutade. Den inlevererade summan till den Svenska 

Norgehjälpen i Stockholm hamnade på hela 109 247, 22. Den främsta inkomstkällan var ett 

kontinuerligt bidrag, kom från Domnarvets Jernverks arbetare, som bidrog med 68 386 kronor. 

Kvarnsvedens Pappersbruks arbetare, med 6 211 kronor, Bostadsbolagets arbetare 2 993 kronor, 

Borlänge stads lärarpersonal 5 864 kronor, och slutligen Domnarvets Kommunalnämnd 3 000 

kronor. Därtill tillkom de så kallade tillfälliga bidragen, med olika bidragsgivare från en mängd 

olika föreningar. Summan för dessa uppgick till 15 996, 30 kronor. Olika typer av 

festarrangemang drog många besökare och TN fick in pengar i forma av biljettpriser, 

bössinsamlingar samt kollekt, insamlingen kring fester uppgick till 7 238,57 kronor.88 

4.2.3 Propaganda, kampanjer 
Tunabygdens Norgehjälps kassabok verifierar att propagandan för Norgehjälpen förekom på 

olika sätt. Bland annat går det att utläsa att ett flertal evenemang gjordes för Norges räkning, det 

gick bidrag till hyror av lokaler för olika typer av fester, såsom Norgefester samt fotbollsfester. I 
                                                 
85 TN, Anteckningar för talare i Norgefrågan, s 4. 
86 TN, Kassadagbok, 30/11,1942- 6/6,1944. 
87 TN, Odaterat utskick till frivilliga fackföreningar, E II:1 
88 TN, Kassarapport G III:1 
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samband med Norges nationaldag, den 17 maj anordnades det den 20/5 1943 en idrottsfest, där 

utgifterna vittnar om affischeringar i samband med detta samt omkostnader för fotbollslaget. 

Inkomsterna vittnar om en intäkt av biljettpriser på 842, 75 kronor samt upptag av kollekt: 233,58 

kronor. Under det följande år, 1944 anordnades det ett evenemang i missionskyrkan i samband 

med 17 maj och Kristi himmelsfärd, där upptogs det 161, 25 kronor i kollekt, därefter tillkom det 

181 kronor från missionskyrkans medlemmar samt kollekt från insamlingen vid folkets park.89  

      Som redan nämnt vittnade kassaböckerna om att det annonserades och beställdes affischer 

från ett flertal lokaltidningar. Här nedan redovisas resultatet av TN:s annonseringar. Annonserna 

och affischerna beställdes av de tre tidningarna: Dala Demokraten, Falukuriren samt Borlänge 

tidning, samt även enskilda beställningar till Borlänge skyltbutik. Stapeln ”övriga” innefattar 

affischbeställningar med antingen känd mottagare, antingen från någon av tidningarna, eller så 

kom från privatpersoner som fru Lindberg. Det kunde även innefatta affischer för fotbollsfest, eller 

affischer till turistföreningen. 90 

                                                 
89 TN, Kassadagbok. 
90 TN, Kassadagbok. 
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Diagram 3 Tunabygdens affischeringar och annonser 1942-1945 
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Mellan datumen den 5/12-1942 till den 6/6 1944 satte TN in tjugofem annonser och affischer 

med ett sammanlagt värde av 290, 10 kronor. Mer specifikt sattes det in 19 stycken annonser och 

det gjordes 6 affischbeställningar under denna period. Under 1942 sattes inga annonser in i någon 

av de tre tidningarna, men däremot i december 1942 gjordes den första beställningen av affischer 

för TN:s räkning, en beställning vid Borlänge skyltbutik à 9 kronor, som hamnar under stapeln 

”övriga”. Som tabellen visar, sattes det in flest annonser under 1943, de tre tidningarna hade 4 

annonser var, medan stapeln ”övriga” hade 5. Under 1944 sattes 2 annonser in i Dalademokraten, 

3 annonser i Falukuriren, 2 i Borlänge tidning samt 1 affisch beställning. Under 1945 saknas det 

eventuella uppgifter om detta. Kassaboken sträcker sig enbart in i juni månad1944, ett år innan 

organisationen upphörde.91 

                                                 
91 TN, Kassadagbok, 30/11,1942- 6/6,1944. 
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4.3.1 Propagandan för Norge i Dagstidningar 
Lokala tidningar som Falukuriren, Borlänge tidning samt Dalademokraten mellan 1942-1945 

innehåller delvis artiklar, notiser samt en uppsjö av annonser från olika organisationer och 

föreningar. Många av dessa vittnar om ett utbrett stöd för våra norska grannar och den Svenska 

Norgehjälpen. Det förekom ett flertal lokala föreningar som engagerade sig och annonserade för 

evenemang och insamlingar för Norges sak.  Här nedan presenteras en undersökning baserad på 

Falukuriren, Dalademokraten samt Borlängetidning. De områden som undersökts har i 

tidningarna rubricerats med områdena ”Tunabygden samt Västra Bergslagen eller 

Västerbergslagen”. Artiklar, notiser samt annonser kan även ha påträffats på framsidor eller 

ledarsidor i tidningarna. Fokus i undersökningen har begränsats kring datumen mellan den 10 och 

den 21 maj.  Anledningen till att undersökningen lagts kring Norges nationaldag den 17 maj är på 

grund av att uppslutningen kring festligheter och övriga evenemang i samband med Norges 

nationaldag har varit vanligt i det övriga källmaterialet, möjligheten att finna ett svenskt 

engagemang för Norges sak ansågs därför som högt.  

      Med en notis menar jag en mindre komponerad text med en mindre rubricering, med fetare 

stil. Notiserna skiljs från artiklarna, då dessa ofta är längre, mer synliga, och med en tydligare och 

större rubriksättning. Jag delade in annonserna i med eller utan avsändare eftersom det skiljde sig 

i dess innehåll och framförande. De annonser som saknade avsändare menar jag kommer från 

den Svenska Norgehjälpens centralorganisation, med ett tydligt propagandasyfte. De övriga 

annonserna, med uttalade avsändare kom antingen från den svenska Norgehjälpens lokala 

ombud, dess samarbetsorganisationer, kyrkan eller andra fackliga organisationer och 

idrottsföreningar.  

      Här nedan redovisas det antal notiser, artiklar samt annonser med eller utan avsändare jag 

funnit i respektive dagstidning mellan datumen 9-21 Maj mellan åren 1942-1945. Undersökningen 

följer ordningen: Borlänge tidning, Dalademokraten och slutligen Falukuriren. Under varje 

diagram följer en beskrivning av antalet funna annonser, notiser samt artiklar i tidningen. Det är 

en omöjlighet att redogöra exakt innehåll för varje enskild annons, artikel samt notis, då det i 

vissa fall handlar om ett 40-tal. Det medföljer därför enbart en kortfattad text innehållande 

exempel och/eller utdrag av vad jag funnit i respektive tidning. 
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Diagram 4 Propaganda för Norge i Borlänge tidning  
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Källa: Borlänge tidning, 9maj-21maj, 1942-1945. 

Under perioden 9-21 maj mellan åren 1942-1945 fann jag sammanlagt 49 notiser, 23 artiklar, 24 

annonser med avsändare samt 17 stycken annonser utan avsändare i BT  

      Året 1942 valde jag att starta med datumet den 11 maj, detta på grund av att det saknades 

tidningar mellan den 8: e och 10: e maj. Under maj månad 1942, då den svenska Norgehjälpen 

som organisation ännu inte hade bildats, fanns det 2 notiser och 3 artiklar rörande Norges 

nationaldag och befrielsekampen. En norsk dikt avslutade ena artikeln med att beskriva 

norrmännens kamp och svenskarnas brödraskap och stora hjärtan. Den andra artikeln berörde 

grymheterna som pågick i Norge, de norska bröderna fick utstå svåra lidanden och det 

poängterades att detta borde få komma till folkets kännedom, mörkläggningen och censuren i 

svenska medier fick lov att upphöra. Denna artikel undertecknades av Bo Erlander, dr Knut 

Peterson och chefredaktören J.A Selander. Det saknades annonser under denna period.92 

      Under samma period (11maj-21maj) året därpå, 1943 ökade annonserna och artiklarna något, 

det förekom 3 stycken notiser, 5 stycken artiklar, 6 annonser med avsändare samt 3 stycken 

annonser som saknade avsändare. På förstasidan den 11 maj, satt det en annons gällande 

Norgefirandet i Tunabygden. Rubriken löd ”Offentlig Norge-Afton, i Alsbäcks godtemplarlokal”. 

Annonsören var Stora Tuna samt östra SLU, Sveriges lansbygdsungdom. Andra annonser vittnade om 

ett flertal kommande Norgefester i Tunabygden samt västerbergslagen. En liten notis vittnade 

om att Borlänge-Domnarvets husmodersförening lämnat ett anslag på 50 kronor för 

Tunabygdens Norgekommitté. De annonser som saknade avsändare såg ut på följande sätt: Alla 

                                                 
92 Borlänge tidning (BT) 11-21 maj 1942. 
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flaggor i topp, på söndag är det Norges dag, Norges egen sjuttonde maj, hissa alla flaggor för 

Norge!93 

      Under 1944 börjar undersökningsperioden med den 10 maj och sträckte sig till den 20 maj. 

Under denna period ökade annonseringarna och uppmärksamheten för Norge ytterligare. Jag 

fann 11 stycken notiser, 6 stycken artiklar, 4 annonser med avsändare samt 9 stycken annonser 

som saknade avsändare. Notiserna vittnade om ett utbrett stöd från västerbergslagen samt Falu- 

och Tunabygden. De aktiva organisationerna förekom inte enbart bland 

samarbetsorganisationerna i de olika Norgekommittéerna, utan det fanns även andra som 

organiserade sig och anordnade Norgefester, och för övrigt bidrog Sandvikens metallarbetare 

med en dags förvärvad inkomst på 70 000 kronor. De Norgekommittéer som förekom som 

annonsörer i BT fanns i Vad, Söderbärke, Ludvika, Tunabygden samt Grängesberg. Alla dessa 

annonserade eller hade notiser/artiklar om Norge firandet kring den 17 Maj.  En notis den 12 

Maj 1944 innehöll information om en gåvoauktion i Gustavs till förmån för Norges nödlidande 

och barn. Denna auktion hade inbringat hela 1 600 kronor på mindre än tre timmar och den 

skulle återupptas nästkommande vecka. Hela summan tillföll oavkortat den Svenska 

Norgehjälpen. De oundertecknade annonserna var desamma som under föregående år, men här 

tillkom det annonser som uppmanade folket att även skänka en slant till Norges barn. 

Exempelvis: 25 kronor till den svenska Norgehjälpen betyder en månads daglig bespisning för ett 

norskt barn.94  

      Under 1945 inleddes undersökningsperioden den 9 maj, då freden hade nått Norge. Under 

denna period ökade antalet notiser samt annonser drastiskt, notiserna uppgick till hela 33 stycken, 

artiklarna till 9 stycken, annonser med avsändare till 16 stycken och slutligen annonser utan 

avsändare uppgick till 5 stycken. Under denna period syntes engagemanget från brett håll, då allt 

fler notiser vittnade om föreningar som anordnade fester, parader och insamlingar för Norge. 

Det som var nytt med insamlingen under detta år var att insamlingen gick till den så kallade 

Frihetsgåvan. Här nedan följer några exempel på folkets engagemang förutom de lokala 

Norgekommittéerna; Föreningen Tysta Hjälpen, TH i Morgårdshammar skänkte babyutstyrslar 

och sammanlagt 900 kronor i kontanter till den svenska Norgehjälpen. Tunabygdens lokala 

Norgekommitté anordnade ett stort folktåg i Borlänge för Norge. Norrbärke församling 

insamlade 277 kronor till Frihetsgåvan för Norge. En uppsjö av notiser publicerades, dessa 

uppmanade folket att komma på Norgefesten ikväll/imorgon/på lördag eller liknande. I 

Nyhammar hade samtliga arbetare och tjänstemän arbetat på en torsdagseftermiddag för 

Norgehjälpen, vilket hade inbringat 1000 kronor. Ett flertal kvinnoorganisationer uppmanade 
                                                 
93 BT, 11-21maj 1943. 
94 BT, 10-20 maj, 1944. 

 37



sina medlemmar att sy/insamla kläder samt husgeråd och liknande. Kvarnsvedens kooperativa 

kvinnogille skänkte 128 kronor från en enskild festlighet. Annonseringarna ökade och de flesta 

föreningar och organisationer uppmanade sina medlemmar att delta i respektive folktåg den 17 

Maj. Köpmännen i bland annat Grängesberg och Borlänge uppmanade allmänheten att handla, 

då 5 % av intäkterna den 17 maj skulle gå till Frihetsgåvan. De oundertecknade annonserna 

liknade föregående år, men det nya var att de uppmanade befolkningen att utöka 

potatisskördarna, till förmån för grannlandets behövande.95   

Diagram 5 Propaganda för Norge i Dalademokraten  
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Källa: Dalademokraten 10maj-21maj,1942-1945 

 
 
I Dalademokraten, DD förekom det än mer tecken på engagemang för Norge. Perioden 10- till 

21 maj förekom det sammanlagt 63 stycken notiser, 53 stycken artiklar, 43 stycken annonser med 

avsändare samt totalt 9 stycken annonser som saknade avsändare.  

      Under det första året, mellan den 11 och 21 maj 1942 publicerades det 3 stycken notiser, 4 

stycken artiklar samt en annons med avsändare i DD. Anledningen till att undersökningen 

började först den 11 maj, var på grund av att såväl den 9 samt 10 maj saknades. Notiserna i DD 

samt en artikel vittnade om att ett medborgartåg skulle samlas och fira flaggans dag i Falun. 

Ytterligare en artikel uppmanade folket att flagga för Norge, och att folket skulle vara modiga och 

stötta unionen och öka samhörigheten mellan länderna. En annan artikel vittnade om Norges 

näringssituation, undertecknad av Doktor I. Han ville upplysa folket om vilka konsekvenser som 

följde om vi inte agerade och stöttade Norge med bistånd. Slutligen bör nämnas att annonsören 

                                                 
95 BT, 9-21 maj, 1945. 
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till ”Norrmännen i Dalarna vill gemensamt fira Norges nationaldag” kom från den Norsk-

svenska kamratkretsen i Korsnäs.96 

      Under 1943 började undersökningen den 10 maj och avslutades med den 21 maj. 

Sammantaget förekom det 15 stycken notiser, 16 stycken artiklar, 5 stycken annonser med 

avsändare samt 6 stycken annonser som saknade avsändare i DD. Något som inte finns med i 

stapeldiagrammet, men ändå bör nämnas i sammanhanget är förekomsten av serien Röde Orm 

som kom att representera Norgesympatisörer. Serien publicerades varje dag under den tänkta 

perioden i maj månad (13 stycken), samma sak gällde även för Wilhelm Mobergs Rid i natt, som 

även visades på Biografen i Grängesberg. Artiklarna och notiserna berättade alla om att stora 

Norgemöten skulle äga rum på skilda platser i dalarna. I Ludvika visades solidaritet med Norge 

genom att Brage-Ludvika matchens intäkter skulle gå till Norgehjälpen. Ett flertal artiklar 

berättade om Martin Tranmael, talesmannen för Norges högtidstal på Stora Torget i Falun. Det 

förekom även nationella nyhets artiklar som rörde den svenska Norgehjälpen. En artikel den 15 

maj 1943 beskrev Norgehjälpens framgångar i de större städerna, och där Eskilstuna insamlat 

hela 30 628 kronor under maj månad. Den 18 maj, på framsidan möts man av en artikel rörande 

Norges barn, ”Tänk på Norges barn när du ser dina egna”, och det alarmerande hälsotillståndet 

bland de norska barnen. Annonserna skyltade med olika typer av Norgemöten, fester och 

demonstrationståg. Annonserna utan avsändare var ”Alla flaggor i topp, flagga för Norges 

nationaldag!”, och ”Flaggan i topp, hissa den svenska flaggan på Norges dag”.97  

     Under 1944 undersökte perioden mellan den 10 maj och 20 maj. Under denna period 

minskade såväl antalet notiser och artiklar som annonserna i Dalademokraten. Jag räknade till 6 

stycken notiser, 12 stycken artiklar, och slutligen 8 stycken annonser med avsändare. Artiklarna 

handlade likasom ovanstående om Norges firande under nationaldagen såväl lokalt som 

nationellt. Under sportnytt den 11 maj skrevs det 

om den allierade fotbollsmatchen mellan 

”flygarna och norrmännen” på Kopparvallen 

som skulle äga rum nästkommande vecka. 

Flygarna bestod av amerikanska, brittiska och 

kanadensiska flygare.98 Andra notiser 

informerade om kommande festligheter på Stora Torget i Falun, Folkets Park i Borlänge, Folkets 

hus i Grängesberg samt kyrkliga tillställningar och gudstjänster. Barn-och ungdomståg,  

högtidsstal och musik var ett vanligt inslag i dessa festligheter. Den 17 maj annonserades det om 

                                                 
96 Dalademokraten (DD) 11-21 maj, 1942. 
97 DD, 10-21maj, 1943. 
98 DD, 11 maj, 1943, s.7. 
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norsk gudstjänst i Kristine kyrka i Falun och i Ludvika manade man befolkningen att: ”Upp till 

demonstration för ett fritt Norge”, söndagen den 21 maj, undertecknat av Grängesbergs 

orgekommitté.99  

lade 

antingen om den svenska Norgehjälpens barnbespisningar eller, Hissa flaggan för Norge.100  

                                                

N

 

      Det framgår av stapeldiagrammet att aktiviteterna ökade drastiskt för Norges sak under 1945. 

Undersökningen började med den 9 maj, eftersom den 10 maj uteblev och sträckte sig till den 21 

maj. Jag räknade samman hela 39 stycken notiser, 21 stycken artiklar, 29 stycken annonser med 

avsändare samt 3 annonser som saknade avsändare. Under denna period var det många artiklar 

som berörde Norges frihet, fredsslutet och att det behövdes stora kvantiteter livsmedel till det 

hungrande Norge. Det hölls fredsmanifestationer som hyllade Norge, och många artiklar 

uppmanade till insamling. Många notiser gällde insamlingar till frihetsgåvan och det var främst 

husmodersföreningar, kooperativa kvinnogillen runt om i byarna som bidrog med insamlade 

kläder och husgeråd. Det hölls tacksägelsegudstjänster, i Norrbärke kyrka hölls en tacksägelse 

gudstjänst där 600 personer samlats, kollekten inbringade 277 kronor. I Ludvika planerades det 

ett medborgartåg, alla organisationer uppmanades att ansluta sig med respektive fanor. Dagen 

efter nationaldagen skrevs det om denna enorma uppslutning i dels Borlänge, Grängesberg samt 

Ludvika. ”2 700 i ståtligt folktåg i Borlänge, Grini man i Folkets park”, ”Syttende mai i Falun, 

1 100 barn i imponerande demonstrationståg”. Mellan den 15-17 maj sattes de flesta annonserna 

in i tidningen, dessa kom från olika föreningar och organisationer som uppmanade sina 

medlemmar att ställa upp i folktåget den 17 maj. De annonser som saknade avsändare hand

 
99 DD, 10-20 maj 1944. 
100 DD, 9-21 maj 1945. 
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Diagram 6 Propaganda för Norge i Falukuriren  
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Källa: Falukuriren 9-21 maj, 1942-1945. 

Falukurirens totala summa av notiser är 39 stycken, 55 stycken artiklar, 16 stycken annonser samt 

3 stycken annonser som saknade avsändare.  

      Den första perioden startade den 9 maj 1942, eftersom den 10 maj var en söndag, och därav 

uteblev och sträckte sig till den 21 maj.  Under denna period fann jag enbart en notis och 12 

stycken artiklar rörande ämnet, annonserna saknades.  Artiklarna handlade om 

samhörighetskänslan mellan folken, ”hissa flaggan 17 maj, honnör för Norge, stöd opinionen”! 

Den 19 maj, fanns det en artikel om Norgehjälpens Norgenål, som då hade förvandlats till en 

svensk folknål, buren av alla. Den dåvarande dagstillverkningen uppgavs till 8 000 stycken men 

problemet låg i att efterfrågan var högre än själva produktionen. Ytterligare en artikel berättade 

om hjälpkommissionen i Tunabygdens insamling för norska och finska barn, och där man 

fonderat medlen till de norska barnen tillsvidare.101  

      Under 1943 ökade aktiviteten och detta blev märkbart i Falukuriren. Från den 10 maj 1943 till 

den 21 maj publicerades sammanlagt 18 stycken notiser, 16 stycken artiklar, 6 stycken annonser 

med avsändare samt en annons utan avsändare. Notiser samt artiklar påminde om ovanstående 

tidningars. På förstasidan den 15 maj informerades allmänheten om att fadderverksamheten vann 

allt mer terräng. Det hade nu knutits kontakter mellan Falun och Fredrikshamn, samt Stora Tuna 

och Sordavala i Norge. I en artikelserie mellan den 14-20 maj fick man följa norskan Synnöve 

Christiensens livsöden, allt från den tyska ockupationen till flykten över till Sverige. Det förekom 

även en artikel över starka opinionsyttringar i bland annat Göteborg. Andra artiklar och notiser 

återberättade lyckade Norgefiranden den 17 maj och redogjorde för intäkterna.  Många av 

annonserna var desamma som i övriga tidningar. I Tunabygden annonserades det för 

                                                 
101 Falukuriren, (FK), 9-21 maj, 1942. 
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Norgefesten i Emanuelskyrkan med den tyske författaren Willy Brandt som talesman. Det 

annonserades även för ”fotbollens Norgedag” svenska fotbollsförbundet uppmanade alla 

föreningar att de kommande fotbollsmatchernas intäkter skulle tillfalla Norge. De ej 

undertecknade annonserna handlade om att hissa flaggan för Norges dag, den 17 maj.102 

      Under 1944 ökade aktiviteten ytterligare från tidigare år, undersökningen sträckte sig mellan 

den 10 maj till den 20 maj, då nästkommande tidning kom först den 23 maj. Notiserna räknades 

under denna period till 17 stycken, det var 22 stycken artiklar, 9 stycken annonser med avsändare 

samt 2 stycken som saknade avsändare. Artiklarna och notiserna känns igen från de övriga 

tidningarna vid samma period. Det skrevs fotbollsmatchen på Kopparvallen, om normännen mot 

flygarna. Den 17 maj skrevs en artikel på sidan 8 angående Norgepaketen. ”Norgepaketen är en 

framgång” en ny sändning skickas nästa månad, skolbarnsbespisningarna omfattar nu 110 000 

personer, 1/3 av alla Norska barn. Efter den 17 maj handlade artiklarna och notiserna 

festligheternas insamlingar, rapporter om intäkterna och liknande. Annonserna handlade om att 

trygga barnbespisningarna, samt propagerade de för att sätta in en femma på Norgehjälpens 

postgirokonto.103 

      Slutligen, under 1945 var aktiviteterna kring Norgefirandet i FK knappa, det förekom endast 

3 stycken notiser, 6 stycken artiklar samt enbart en annons i tidningen. I detta fall pågick 

undersökningen från den 9- till den 21 maj, då den 10 maj uteblev. Såväl artiklarna som notiserna 

påminde om de redan publicerade, bland annat i DD samt Borlänge tidning. För övrigt fanns det 

notiser som informerade om Grängesbergs kooperativa kvinnogilles insamling till Norgehjälpen, 

samt även husgerådsinsamlingen i Grängesberg. En annan artikel den 11 maj berättade om de 88 

miljoner ton livsmedel från Sverige till Norge som skulle strömma in i landet när ockupationen 

hävts, och att mer därtill behövdes. Annonserna uppmanade folket att deltaga under 

Norgefirandet och fira Norges nationaldag, eller hjälpa till med insamling av kläder och husgeråd. 

De osignerade annonserna upplyste allmänheten om att ”trygga barnbespisningarna, -skänk en 

slant till den svenska Norgehjälpen”, samt att flagga för Norge, på Norges dag!104  

 

                                                 
102 FK, 10-21 maj, 1943. 
103 FK, 10-20 maj, 1944. 
104 FK, 9-21 maj, 1945. 

 42



5 Diskussion  
Denna undersökning har stärkt bilden av att stödet för grannarna i väster varit stort. Genom att 

enbart titta närmare på två Norgekommittéer och tre dalatidningar under en begränsad period, 

presenterades en klar bild över vilket stöd som getts. Den Svenska Norgehjälpen var enbart 

verksam under ett fåtal år, mellan 1942-1945 men insamlade såväl stora summor kontanta medel 

som husgeråd, verktyg samt livsmedel. 

      För att återknyta undersökningen till den tidigare forskningen som gjorts kan jag säga att 

resultatet av min undersökning kompletterar den bild som givits av övriga författares. Anders 

Berge var den enda av författarna som på ett utförligt sätt beskrivit den Svenska Norgehjälpen, 

dess samorganisationer och utveckling. Berge lade stor vikt vid biståndspolitiken och förklarade 

mycket av den uteblivna hjälpen med handelsblockad och krigsutveckling. Berge beskrev den 

svenska Norgehjälpens verksamhet, dess 700-lokalkommittéer runt om i landet, de insamlade 

medlen samt den omfattande propagandan. Detta gav oss en bra bild över centralorganisationens 

betydelse för det omfattande stödet som förekom i Sverige.  

      Björn Fontander å andra sidan lägger inte nämnvärt mycket energi på vare sig fackliga 

organisationer eller hjälpverksamheter när han beskriver det omfattande stödet för Norge. Han 

fokuserar snarare på personliga möten, relationer och kontakter mellan folken i gränslandet 

mellan Norge och Sverige, vilka spelade en stor och viktig roll för flyktingarna. May Lindholm 

fokuserade även hon på enskilda berättelser när hon beskriver det utbredda stödet bland 

svenskarna. Personliga berättelser och goda relationer grannar emellan representerar en annan 

form av det stöd som förekom.  

      Såväl Barstad som Carlgren fyller en viktig roll i förståelsen till de bakomliggande orsakerna 

till varför och hur det svenska folket undan för undan stödde grannarna i väster. Mycket av 

förklaringen till varför biståndet försenades berodde enligt Barstad och Carlgren på 

krigsutvecklingen. Att den svenska opinionen vände och blev allt mer pro-norsk påverkades i hög 

grad av den ökade närvaron av norska flyktingar, och satte därefter tryck på den svenska 

utrikespolitiken. På den svenska sidan framkallade Terbovens politik en växande pronorsk 

opinion som krävde en aktivare inställning i norska ärenden. Man krävde mer humanitet, frihet 

och rättigheter till norrmännen.  

      För att få en fulländad bild av den svenska hjälpverksamheten under andra världskriget krävs 

det mer än personliga berättelser och biståndspolitik. Undersökningen som gjorts i de två 

bygderna; Tunabygden och Grängesberg vittnar om att Norgehjälpen var ett organiserat, ideellt 

arbete. De två dalabygdernas insats är svår att beskriva och återberätta eftersom det handlade om 

mer än räkenskaper och insamlingar. Förhoppningen är dock att resultatet av denna 
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undersökning kompletterar de andras berättelser. Det totala insamlade värdet för de två 

Norgekommittéerna hamnade på 170 000 kronor i kontanta medel. Där tillkom naturgåvor som 

exempelvis odlingskampanjen tillförde, klädinsamlingar, husgeråd och liknande. Dessa siffror kan 

anses svårbegripliga och svårtydda, men sätter man de i proportion till det totala insamlade värdet 

på 72 miljoner kronor, med ett 700-tal andra lokalkommittéer kan man ändå förstå att det var en 

god summa pengar som insamlats från de två dalabygderna. För det första bör man ha i åtanke 

att Grängesberg och Tuna inte kan jämföras Sveriges storstäder, som både hade större 

befolkningsmängd som antal engagerade i kommittén. Såväl Tunabygden som Grängesbergs 

Norgekommittés kassaböcker samt protokoll vittnade om att en mängd aktiviteter, fester och 

demonstrationer anordnades åren runt, inte enbart i samband med Norges nationaldag. Det 

gjordes även en rad olika typer av insamlingar, och det beställdes även propaganda material och 

sattes upp affischer, såldes böcker, nålar och det delades ut flygblad.  

      Tidningsundersökningens resultat vittnar framförallt om att en mängd aktiviteter anordnades 

kring Norges nationaldag. Stödet var utbrett och antalet annonser, artiklar och notiser verifierar 

det starka pro-norska engagemanget. Stödet i tidningarna var så omfattande, var och varannan 

sida i det undersökta tidsintervallet pryddes med antingen en artikel, annons eller notis. Det var 

häpnadsväckande mycket aktiviteter i jämförelse med vad som stod i tidningen för övrigt, kriget 

och Norgefrågan fick stort utrymme. Flest uppräknade händelser förekom i Dalademokraten, 

därefter följde Borlängetidning och Falukuriren i nämn ordning. Mellan perioden 1942-1945 

mellan datumen 10-21 maj fann jag i Dalademokraten sammanlagt 63 stycken notiser, 80 stycken 

artiklar, 43 stycken annonser med avsändare samt totalt 9 stycken annonser som saknade 

avsändare. Falukuriren var den tidning med minst aktiviteter rörande Norge. Dess totala summa 

av notiser är 39 stycken, 55 stycken artiklar, 16 stycken annonser samt 3 stycken annonser som 

saknade avsändare. Falukuriren skiljer sig från övriga tidningar, då 1944 blev det år då flest 

aktiviteter räknades. Resultatet från de tre tidningarna kan förefalla svårbegripligt och näst intill 

trist att utläsa genom ett stapeldiagram. Resultatet visar enbart siffror, men bakom siffrorna döljer 

sig det verkliga resultatet, vilket för mig är revolutionerande. Givetvis finns det en del felkällor att 

ta med i beräkningarna för detta resultat. Exempelvis kan mitt eget omdöme ifrågasättas, när det 

kommer till bedömningen kring vilken artikel eller notis som bör vara med eller uteslutas ur 

undersökningen eller inte. Men trots denna felkälla anser inte jag att resultatet av den bild som 

ges förändras. Resultatet visar på att innevånarna i Västerbergslagen och Tunabygden var aktiva i 

Norgefrågan och de stöttade norrmännen på fler än ett sätt.  

      Det kan förefalla märkligt att resultatet av antalet annonser, artiklar och notiser skiljde sig 

markant mellan de tre dalatidningarna. Störst skillnad var det mellan Dalademokraten och 
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Falukuriren. Anledningen till detta kan jag enbart spekulera i, kanske berodde det på att de orter 

som bildat Norgekommittéer var utvecklade arbetarsamhällen med etablerade fackföreningar, 

vilka hade större representation i den socialdemokratiske DD än både BT och FK. Tidningen 

kanske även hade en mer solidarisk profilering, jämförelsevis med FK som var en mer liberal 

tidning. Som sagt var, detta kan jag enbart spekulera i, men det vore intressant att forska vidare 

kring. 

5.1 Sammanfattning 
Denna uppsats har redovisat exempel på ett utbrett stöd från svensk sida till norsk, under det 

andra världskriget. Stödet var mångfacetterat och komplext, likaså händelseförloppet som ledde 

till hjälpverksamheten. Syftet med denna uppsats var att undersöka aktiviteterna i de lokala 

Norgekommittéerna i Grängesberg samt Tunabygden.   

      Grängesbergs Norgekommittés arkivmaterial vittnar om att det har förekommit ett flertal 

aktiviteter, bland annat har det anordnats ett flertal fester och aftnar där intäkterna tillfallit Norge. 

De arrangerade ett flertal demonstrationer, konserter, gammaldans aftnar i Folkets Park, 

Parkpaviljongen och Cassel. Det ordnades även med filmvisning vid biografen i Grängesberg. 

Det fanns en mängd olika organisationer, fackföreningar som anslöt sig till hjälpverksamheten i 

Grängesberg. Många lämnade kontinuerliga bidrag eller större anslag. Verksamheten samlade in 

pengar på olika sätt, bland annat genom: bössinsamlingar, gåvokort, försäljning av Norgenålen, 

Norgeflaggor, brevmärken samt litteratur. Under 1945 gjordes en speciell insamling till den så 

kallade ”Frihetsgåvan”, som skulle tillfalla Norges folk efter att de blivit befriade. Även 

odlingskampanjen var ett led i detta, där speciell odlingsmark avsattes för detta ändamål i 

Grängesberg. 

      Propagandan i Grängesberg yttrades på olika sätt, däribland genom filmvisning, genom ett 

flertal annonser, affischer, paroller samt försäljning av Norgenålen och litteratur. Under perioden 

1942-08-05 till 1945-08-10 sattes det in sammanlagt tolv stycken annonser/insändare i 

Bergslagsposten och Dala Demokraten, den sammanlagda utgiften blev 198,15 kronor. Flest 

annonser sattes in under 1943 samt 1945. 

      I Tunabygden saknades det protokoll, men det gick ändå att utläsa verksamhetens 

propaganda, insamlingar samt tillställningar, då dessa beskrevs i kassadagboken. Den främsta 

inkomstkällan var ett kontinuerligt bidrag, kom från Domnarvets Jernverks arbetare, som bidrog 

med 68 386 kronor. Andra bidragsgivare var Kvarnsvedens Pappersbruks arbetare 

Bostadsbolagets arbetare, Borlänge stads lärarpersonal slutligen Domnarvets Kommunalnämnd. 

TN anordnade olika typer av festarrangemang och de fick på så sätt in pengar i form av 
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biljettpriser, bössinsamlingar samt kollekt. Den inlevererade summan till den Svenska 

Norgehjälpen i Stockholm hamnade på dryga 109 000 kronor. 

      Tunabygdens Norgehjälps kassabok verifierar att propagandan för Norgehjälpen förekom på 

olika sätt. Ett flertal evenemang gjordes för Norges räkning, det gick pengar till hyror av lokaler 

för olika typer av fester, såsom Norgefester samt fotbollsfester. I samband med Norges 

nationaldag, den 17 maj anordnades det den 20/5 1943 en idrottsfest, där utgifterna vittnar om 

affischeringar i samband med detta samt omkostnader för fotbollslaget. Inkomsterna vittnar 

intäkter av biljettpriser, kollekt och bössinsamlingar. Under perioden 5/12-1942 till 6/6 1944 

satte TN in tjugofem annonser och affischer med ett sammanlagt värde av 290, 10 kronor. 

Propagandan i tidningar var mest utbredd under 1943, då TN satte in totalt 12 annonser samt 5 

affischbeställningar i Dalademokraten, Borlänge tidning samt Falukuriren.  

      Resultatet från tidningsundersökningen visar på att ett flertal tillställningar och festligheter 

ägde rum för Norges sak i och med den 17 maj mellan åren 1942-1945. Aktiviteterna var minst 

framstädande under 1942, då den svenska Norgehjälpen ännu inte bildats. I Borlänge tidning 

fann jag sammanlagt 49 stycken notiser, 23 stycken artiklar, 24 stycken annonser med avsändare 

samt 17 stycken annonser utan avsändare. De flesta förekom under 1945, hela 33 stycken notiser 

9 stycken artiklarna, 16 stycken annonser med avsändare och slutligen annonser utan avsändare 

uppgick till 5 stycken. Under denna period syntes engagemanget från brett håll, då allt fler notiser 

vittnade om föreningar som anordnade fester, parader och insamlingar för Norge.  

      I Dalademokraten fann jag sammanlagt 63 stycken notiser, 80 stycken artiklar, 43 stycken 

annonser med avsändare samt totalt 9 stycken annonser som saknade avsändare. Av diagram 10.2 

framgår det att aktiviteterna ökade drastiskt under 1945. Jag räknade samman hela 39 stycken 

notiser, 21 stycken artiklar, 29 stycken annonser med avsändare samt 3 annonser som saknade 

avsändare. Under denna period var det många artiklar som berörde Norges frihet, fredsslutet och 

att det behövdes stora kvantiteter livsmedel till det hungrande Norge.  

      Falukuriren var den tidning med minst aktiviteter rörande Norge. Dess totala summa av 

notiser är 39 stycken, 55 stycken artiklar, 16 stycken annonser samt 3 stycken annonser som 

saknade avsändare. Falukuriren skiljer sig från övriga tidningar, då 1944 blev det år då flest 

aktiviteter räknades. Notiserna uppskattades under denna period till 17 stycken, det var 22 

stycken artiklar, 9 stycken annonser med avsändare samt 2 stycken som saknade avsändare.  

      Avslutningsvis vill jag kommentera att detta arbete kompletterar de övriga författarnas 

undersökningar. Deras forskning innehåller allt från bistånds -och hjälpverksamhetsarbete, till 

personliga berättelser till möten mellan flyktingar och svenskar. Denna uppsats, rörande 

Norgehjälpen i Västerbergslagen och Tunabygden beskriver hur hjälpverksamheten för Norge 
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gick till på ett konkret sätt. Det åskådliggör även hur mycket som gjordes rent organisatoriskt i 

dessa relativt små brukssamhällen. 
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