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D
e nordiska länderna – med undantag 
av Finland – gav vid krigets början 
en allmän neutralitetsförklaring och 
lyckades hålla sig utanför första 

världskriget. Finland hörde till Ryssland, 
men eftersom finländarna var befriade från 
värnplikt deltog inga finländare i striderna. 
Undantag utgjorde de finländska officerarna 
i den tsarryska armén – den mest kända av 
dem var Carl Gustaf Mannerheim - och de 
finländare som anslutit sig till den s.k. jägar-
rörelsen och på olagliga vägar tagit sig till 
Tyskland för att där få militärutbildning för 
att kunna komma hem och inleda en frihets-
kamp från Ryssland.  

DeT Ryska TsaReN störtades våren 1917 
och Finland återfick sin tidigare autonomi. 

Men sommaren 1917 blev orolig i Finland 
med odisciplinerade ryska soldater, en 
tilltagande matbrist och arbetslöshet och 
arbetarrörelsens allt hårdare krav på sam-
hällsreformer. När bolsjevikerna, de radikala 
marxisterna under ledning av Lenin, tog 
över makten i Ryssland en ny revolution i 
november 1917 passade den då borgerliga 
finländska senaten på att utropa Finland 
självständigt. Den 6 december 1917 godkän-
de lantdagen självständighetsförklaringen, 
och Lenins nya ryska regering accepterade 
detta vid årsskiftet.

I sLUTeT av januari 1918 utbröt ett kort men 
blodigt inbördeskrig mellan den ”vita” bor-
gerliga regeringen och de finländska ”röda” 
som försökte genomföra en arbetarrevolu-

tion också i Finland. kriget, som avslutades i 
maj sedan tyska trupper i april landstigit och 
fördrivit den röda regeringen till Ryssland, 
krävde omkring 35 000 finländares liv, d.v.s. 
runt 1% av befolkningen! De flesta omkomna 
var tillfångatagna röda som dog av sjukdo-
mar och hunger i fångläger sommaren 1918 
efter stridernas slut. Inbördeskriget skapade 
en djup splittring bland den finländska 
befolkningen. 

DeN Nya FINLäNDska republiken slöt 1920 
fred med sovjet-Ryssland. Finland erhöll 
Petsamo-området vid norra Ishavet och på 
karelska näset drogs gränsen upp endast 
ca 20 km väster om den gamla kejserliga 
huvudstaden s:t Petersburg, fr.o.m. 1924 
Leningrad. 

OCkså aNDRa GRäNseR skulle fastslås. 
Om äganderätten till åland utkämpade 
sverige och Finland en dragkamp, sedan 

ålänningarna själva bett om att få ansluta 
sig till sverige. Nationernas Förbund NF 
avgjorde frågan så att åland också i fort-
sättningen skulle tillhöra Finland, men öarna 
fick självstyre och garantier för det svenska 
språkets ställning. 

IsLaND eRhöLL 1918 självständighet efter 
en lång nationell kamp, men landet för-
enades fortfarande med Danmark av den 
gemensamme kungen. Island antog en egen 
flagga, men både försvar och utrikespolitik 
sköttes fortfarande från Danmark. 

NORGe haDe också vissa territoriella 
tvister med Danmark. I ett internationellt 
avtal slogs 1920 fast att spetsbergen skulle 
tillhöra Norge, som först 1933 avstod från 
sina krav på att få kontrollen över Grönland.       

I aLLa NORDIska länder märktes tilltagan-
de motsättningar mellan samhällsklasserna.  

NorDeN som spelbrickor 

i 19oo-talets europeiska storpolitik

Bild 46. Självstyrelsegården på Åland
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I sveRIGe GICk socialdemokraterna tillsam-
mans med liberalerna kraftigt framåt i valen 
och hjalmar Branting kunde bilda den första 
socialdemokratiska regeringen redan 1920. 
Under 1900-talet drev främst socialdemo-
kraterna i de nordiska länderna en reform-
politik som gick ut på att bygga upp ett 
folkhem, en nordisk välfärdsstat byggd på en 
jämställdhetstanke och en socialpolitik där 
samhället tog hand om sina medlemmar från 
vaggan till graven. Levnadsstandarden ut-
vecklades kraftigt, vilket syntes i en tilltagan-
de utflyttning från Finland till sverige ända 
fram till 1960-talets slut, då också Finland 
slog in på en liknande väg.    

aNDRa väRLDskRIGeT drabbade de nord-
iska länderna betydligt hårdare än det första. 
Finland drogs in i kriget redan på hösten 

1939 då sovjet gjorde ett misslyckat försök 
att erövra landet i det s.k. vinterkriget. vid 
freden på våren 1940 måste Finland avstå 
från omkring 10% av sitt territorium, främst 
områden i karelen inklusive landets nästs-
törsta stad viborg. 

TyskaRNa OCkUPeRaDe både Danmark 
och Norge i april 1940 och höll kontroll över 
länderna ända till krigets slut och Nazitysk-
lands fall. Det egentliga målet för tyskarnas 
Operation Weserübung var Norge, som 
man behövde dels för att säkra kontrollen 
över den norska atlantkusten och trygga 
tillgången till järnmalm från sverige. Det 
norska försvaret lyckades dock sänka en 
tysk kryssare i Oslofjorden och den norske 
kungafamiljen och regeringen hann sätta sig 
i säkerhet i storbritannien. en motståndsrö-

relse riktad mot tyskarna uppkom. Tyskarna 
fängslade under kriget 35 000 personer och 
1400 dog i tyska koncentrationsläger. Den 
norske nazistledaren vidkun Quisling bildade 
under kriget en regering som styrde i tyskar-
nas ledband. Quisling dömdes efter kriget 
till döden och var en av de 25 personer som 
avrättades. 20 000 norrmän dömdes till 
fängelsestraff för samröre med tyskarna. 

I DaNMaRk BILDaDes en samlingsregering 
som inte hade något annat val än att sam-
arbeta med tyskarna. Också där uppkom en 
motståndsrörelse mot tyskarna. Först 1943 
införde tyskarna undantagstillstånd och på 
hösten samma år inledde tyskarna depor-
tationen av den judiska befolkningen. De 
flesta danska judar lyckades dock sätta sig i 
säkerhet i sverige. efter kriget arresterades 

40 000 danskar anklagade för landsförrä-
deri och 46 avrättades för samarbetet med 
tyskarna.

De aLLIeRaDe ockuperade 1940 helt odra-
matiskt Island, som sedan 1920 formellt var 
långt självstyrande men i personalunion med 
Danmark. sverige lyckades hålla sig utanför 
kriget genom en eftergiftspolitik som lät 
tyskarna transportera soldater till och från 
Norge längs de svenska järnvägarna och 
innebar täta ekonomiska förbindelser med 
Nazityskland. Civilbefolkningen sympatise-
rade med Finland, frivilliga svenskar deltog 
i striderna mot kommunisterna i sovjet och 
72 000 finländska barn fördes i säkerhet till 
sverige under krigsåren. sverige blev också 
en fristad för omkring 50 000 norrmän som 
flytt undan tyskarnas ockupation.  

Bild 47. Vinterkriget i Finland. 
Ett maskingevär är monterat på ett par skidor i Nisalahti vid Viborgsvikens västra strand. Bild 48. Tyska styrkors anfall vid leiteberget i Norge 1940
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FINLaND GICk IN i ett nytt krig som-
maren 1941 i samband med Tysklands 
anfall på sovjet. I det s.k. fortsätt-
ningskriget kunde finländarna ta 
tillbaka de områden de förlorat i vin-
terkriget och också erövra vidsträckta 
områden i det s.k. Fjärrkarelen. Trots 
att Finland och Tyskland inte ingått en 
formell allians var landet dock bero-
ende av den tyska krigslyckan. sedan 
sovjet inlett en våldsam artilleriof-
fensiv på karelska näset i juni 1944 in-
gicks det s.k. Ryti-Ribbentroppavtalet, 
då Finlands president Ryti lovade att 
inte sluta separatfred mot att tyskarna 
gav vapen och livsmedelshjälp. sedan 
anfallet slagits tillbaka avgick Ryti och 
arméns överbefälhavare Mannerheim 
utsågs till ny president. han ansåg sig 
inte bunden till avtalet med tyskarna 
och genom ett vapenstillståndsavtal i 
september 1944 var kriget med sovjet 
över. Finland klarade sig utan att bli 
ockuperat av sovjet, men villkoren var 

Bild 49. Finska 
krigsbarn ombord på 

Arcturus på väg till 
Sverige i juni 1941

Bild 50. de finska trupperna anländer till Rovaniemi 1945 

Vad innebar första världskriget för Finlands 
framtid?

på vilka sätt drabbades de nordiska staterna 
av andra världskriget?

Vilka gemensamma drag i samhällsutvecklingen i 
de nordiska länderna efter andra världskriget kan du 
peka på?

på vad syftar rubriken ”Norden som spelbrickor i 
1900-talets europeiska storpolitik”?  

dock ännu hårdare än efter vinterkri-
get. Gränsen på karelska näset drogs 
som efter vinterkriget, finländarna 
måste betala ett enormt krigsskade-
stånd till sovjet och alla tyska trupper 
måste snabbt fördrivas ut ur landet. 
Tyskarna drog sig norrut genom Lapp-
land, brände och skövlade städer som 
Rovaniemi. Lapplandskriget pågick 
ända till våren 1945.

På IsLaND UTROPaDes republiken 
Island 1944 – medan ön var under 

amerikansk ockupation - och 
Färöarna fick självstyre 1948. 
Grönlands status ändrades 1953 
från att ha varit en dansk koloni. 
ön erhöll slutligen sitt självstyre 
från Danmark 1979, och trädde ut 
ur de europeiska gemenskaperna 
eG 1985. 

Diskutera


