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Abstract 

Uppsatsens syfte är att granska det politiska klimatet i Sverige och i Norrbotten under 1930-

talet och fram till Andra världskrigets slut, med fokus på två auktoritära ideologier – 

nationalsocialismen och kommunismen – och deras spridning. Fokus ligger även på dessa två 

ideologiers utbredning i Piteåbygden. En presstudie av Norrbottenskuriren och främst 

Piteåtidningen är inkluderad i uppsatsen. Jag har även studerat de olika partierna inom de två 

ideologierna i Sverige vid denna tid. Min studie visar att varken nationalsocialismen eller 

kommunismen rönte någon större framgång i Piteåbygden, medan det i övriga Norrbotten 

fanns områden där de båda ideologierna av olika skäl fann grogrund. 
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1. Inledning 
 

I denna uppsats skall jag försöka belysa två auktoritära ideologier i början av 1900-talet; 

nationalsocialismen och kommunismen. Jag inriktar mig på de olika partierna och deras 

framväxt och på de olika organisationerna som var sammankopplade med dessa. 

Tyngdpunkten i framställningen ligger dock på de nationalsocialistiska partierna i Sverige 

eftersom dessa partibildningar kan betraktas som mindre kända. Sedan fokuserar jag på dessa 

partiers spridning i Norrbotten och försöker komma underfund med anledningarna till att 

nationalsocialismen och kommunismen fick starkare fäste i vissa delar av Norrbotten än i 

andra. Jag tittar även lite närmare på Piteå och Piteåbygden och försöker utröna hur stor 

spridning dessa två ideologier hade där under given tidsperiod. 
 

1.1 Syfte 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att granska det politiska klimatet i Sverige och i Norrbotten, 

med fokus på Piteåbygden, från 1930-talet och fram till andra världskrigets slut, framförallt 

nationalsocialismens och kommunismens spridning. Detta ämne har inte varit föremål för så 

mycket forskning tidigare.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Hur såg den politiska utvecklingen ut för nazistiska och kommunistiska partier i Sverige 

under 1930-talet fram till andra världskrigets slut? Hur återspeglas denna opinion i Norrbotten 

med fokus på Piteåbygden? 

 

1.3 Avgränsning 

  

Jag har valt att koncentrera mig på riksdagsvalen 1936, 1940 och 1944 i den här uppsatsen på 

grund av att dessa val väl täcker in de viktigaste strömningarna i den svenska politiken under 

denna tid. Detta tidsspann täcker nazisternas största framgång i mitten av 1930-talet till deras 

nedgång i slutet av kriget samt kommunismens politiska framgångar och motgångar. 

Presstudien av PT omfattar även den bara vissa år. Den största anledningen till det är att 
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materialet var så omfattande att jag var tvungen att begränsa min forskning tiill vissa 

årgångar. Urvalet baserades på händelserna i världen, så som de eskalerande förföljelserna av 

judar och oliktänkande i Tyskland från och med Hitlers maktövertagande 1933, Kristallnatten 

1938 samt krigsutbrottet 1939. Dessutom baserades urvalet på rapporteringar i anknytning till 

val.   

 
1.4 Metod, material och källkritik 

 

Den metod jag använder mig av i detta arbete är i huvudsak litteraturstudier. Jag utgår mycket 

från  Heléne Lööws bok om nationalsocialismens utbredning och verksamhet i Sverige 1924- 

1950. Lööw, som är fil.dr i historia, är en av Sveriges främsta experter på svensk nazism. Jag 

använder mig även av Tobias Hübinettes bok om nazistsympatisörer i Sverige under 1920- till 

1940-talet. Hübinette är en forskare och frilansskribent med nazism och nynazism som 

specialitet. Boken innehåller namnlistor och partimatriklar i vilka namn och bostadsort är 

angivet. Utifrån dessa har jag nedtecknat antalet medlemmar som levde i Norrbotten vid 

denna tid. I Hübinettes bok finns det dock inte fullständiga medlemsmatriklar över de olika 

svenska nationalsocialistiska partierna. Undantaget är Svensk Opposition (SO) där en 

fullständig matrikel över medlemmarna i organisationen 1941 finns angivet. Enligt Hübinettes 

bok räknas SO som ett parti och jag håller mig till det. Det som i de flesta fall finns 

tillgängligt för den här typen av undersökningar är de jul- och nyårshälsningar som partiernas 

medlemmar uppmanades insända till de respektive partiernas tidningar som en 

solidaritetshandling. Detta betyder dock att det inte är det korrekta antalet anhängare av 

nationalsocialismen i Norrbotten som anges i uppsatsen, utan endast de som finns angivna i 

listorna. Man kan dock anta att de som skickade in jul- och nyårshälsningar sympatiserade 

med nationalsocialismen. Vad gäller kommunismens utbredning använder jag mig av 

Rydenfelts bok om kommunismen i Sverige. Denna bok är något ålderstigen (utgavs 1954) 

men innehåller ändå mycket intressanta fakta om kommunismen i Sverige under den tid som 

uppsatsen behandlar. Jag har även använt mig av övrig litteratur, artiklar och presstudier om 

nationalsocialismen och kommunismen.  
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2. Teoretisk bakgrund: Nazismens och kommunismens ideologiska   

grundtankar 
 

2.1 Nazismens ideologi 

 

En tysk nationalsocialistisk rörelse, med den italienska fascismen som förebild, grundades 

1919 under namnet Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP). Detta parti var ett 

tydligt tecken på den svåra tid som demokratin genomgick efter första världskriget. De 

företrädde en extrem tysk nationalism och var emot alla former av demokrati och alla värden 

som det representerade. Trots detta så kom de till makten på parlamentarisk väg men 

föraktade både parlamentarismen och demokratin. Staten skulle styras av en totalitärmakt. 

Liberalism, kommunism och socialism var inte heller välkomna i det nya riket som NSDAP 

vill skapa. 1921 blev Adolf Hitler partiledare och det var även han som 1925 skrev den 

nazistiska ideologins huvudbok, Mein Kampf, då han satt fängslad efter en misslyckad 

statskupp (Larsson 1990: 87). 

 

Adolf Hitler utsågs till tysk rikskansler 1933 efter att nazisterna tagit sig till makten genom att 

erhålla ungefär en tredjedel av väljarnas röster. De ingick i en koalitionsregering med de 

konservativa till en början. Efter att riksdagshuset brunnit ner i februari samma år hölls det 

nyval, som dock inte var helt fritt, och nu erhöll nazisterna nästan 44 % av rösterna. Efter 

detta förstärktes nazisternas makt och snart var Tyskland en enpartistat. Efter 1938 fanns det 

inget som kunde hota Hitlers makt. Senare delen av 1930-talet präglades av en hätsk 

antisemitisk stämning i Tyskland och judarnas situation försämrades konstant (Svanberg och 

Tydén 1997: 74). 

   

För nazisterna var ”rasen” av betydande vikt. De ansåg sig själva företräda den främsta 

mänskliga rasen och därmed ha legitimt skäl till övervälde. De företrädde även tanken på 

darwinismens ”bara de starkaste och mest anpassningsbara överlever” och föraktade svaga 

individer.  Denna ideologi företräddes dock inte bara av nazisterna utan de flesta länder i 

västvärlden, däribland Sverige, tillämpade rasbiologin som ett medel för att ”förbättra” den 

mänskliga rasen. Rashygienisterna, eller eugenikerna, förespråkade en begränsning av 
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”undermåliga” individers fortplantning. Nazisterna gick ett steg längre i sin rasbiologiska 

ideologi. Alla som inte var av ”rent” tyskt blod, eller av närbesläktade raser som arierna (eller 

den nordiska rasen) förtjänade inte sin plats i det nya riket som de tänkte bygga. Denna 

rasideologi fick ohyggliga följder före och under andra världskriget. Folkmorden på judar och 

zigenare var direkta följder av denna ideologi (Bruchfeld och Levine 1998: 6f). 

 

Nazismen har fem olika grundelement i sin ideologi: 

1. Rasism och rasbiologi, en strävan för staten att förädla och bevara den tyska rasen med 

hänvisning till socialdarwinismen. 

2. Nationalismen. Makt tillskansas genom kamp med andra stater. Krig var medlet som 

bevarade och ökade makten. 

3. Antikommunismen. Kapitalism och nazism blev starkt hopkopplade. Kommunismen blev 

en fiende. 

4. Motstånd till demokratiska värderingar och parlamentarism. 

5. Elitism. En elit ska styra landet för allmänhetens bästa. Den som innehar makten ska 

åtlydas utan ifrågasättande (Nilsson 2000: 22). 

 

2.2 Kommunismens ideologi 

 

Vladimir Lenin skapade i början av 1900-talet, en ny ideologi, kommunismen. Denna 

ideologi byggde mycket på Marxismens grundvalar. Kapitalismens sammanbrott och ett 

klasslöst samhälle var de högsta målen. Efter Lenins död 1924 blev hans ideologi, marxism-

leninism, den officiella statsideologin i Sovjetunionen. Lenin efterträddes på partiledarposten 

av Josef Stalin, som förespråkade ”socialism i ett land”. Stalin ledde det enda partiet som var 

tillåtet i Sovjetunionen, kommunistpartiet. För att människorna inte skulle bli influerade av 

andra ideologier stängdes landets gränser och oberoende organisationer förbjöds att verka i 

landet. Befolkningen fick genomgå en politisk indoktrinering under de årtionden som följde 

(Larsson 1990: 64). 

 

Kommunisternas största fiende var det kapitalistiska samhället och det slutgiltiga målet ett 

samhälle utan privatägda företag och ett samhälle där alla medborgare visste sin uppgift i 

produktionsprocessen. Alla produktionsmedel skulle ägas och förvaltas av staten. Alla beslut 
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som rörde priser, löner och storlek på produktionen i landet skulle tas av utvalda medlemmar 

av befolkningen. Planhushållningen blev ett faktum i  Ryssland. Alla grenar av näringslivet 

arbetade utifrån femårsplaner. Konkurrens mellan företagen existerade inte (Larsson 

1990:69ff). 

 

Kommunismen dominerades ändå av en elittanke. Det var ett  fåtal som skulle styra den stora 

massan. Denna grupp skulle tillvarata människornas intressen och styra samhället. Detta tills 

samhället uppnått den nivå att det klasslösa samhället, proletariatets diktatur, kunde uppnås, 

då alla människor var jämlika. Vägen till detta samhälle skulle nås genom inbördeskrig och 

revolutioner och alla revolutionsfiender skulle skoningslöst slås ner (Larsson 1990:63ff) 

 

Kommunisternas maktövertagande i Sovjetunionen 1917 genom den så kallade 

oktoberrevolutionen och det inbördeskrig som därefter följde sände hopp till revolutionära 

grupper i andra länder om en utbredning av den kommunistiska ideologin i resten av världen. 

1919 bildades i Moskva den Kommunistiska internationalen (Komintern), som slöt samman 

de olika kommunistiska grupperna i andra länder till en enhet. Oroligheter och försök till 

revolutioner följde på detta, men utan större framgång. Efter Lenins död beslöt man att lägga 

planerna på världsrevolution åt sidan för en tid (Rydenfelt 1954:32f). 

 

Kommunismen närmade sig den reformistiska socialismen alltmer efter Stalins död 1953. På 

1980-talet led landet av en ekonomisk kris, till stor del beroende på den låga tillväxten 

orsakad av planhushållningen. 1989 kollapsade till slut det kommunistiska systemet i 

Sovjetunionen och arbetet med att införa kapitalismen i produktionssamhället påbörjades 

(Larsson 1990:58f). 
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3. Nationalsocialismen i Sverige under 1930-talet fram till 1945 
 

3.1 Nationalsocialismens framväxt i Sverige 

 

Tyskland var ett föregångsland för många svenskar i början av 1900-talet. Många behöll sin 

inställning även under 1930-talet och andra världskriget. Särskilt inom överklassen fann man 

många sympatisörer. Många inom den så kallade överklassen, det vill säga höga officerare, 

akademiker, företagsledare o s v, förespråkade en anpassning till Tyskland och nazismen och 

speciellt eugeniken. De som var öppna nazister i Sverige hade ofta sina rötter i den maktelit 

som härskade före demokratins genombrott, alltså innan 1917.  De hade alltså både politiskt 

och ekonomiskt förlorat på den nya politiken. De lockades i stället av Hitler och nazismens 

grundtankar, icke-demokrati och elitstyre (Nilsson 2000: 25ff). 

 

I början på 1920-talet instiftades ett rasbiologiskt institut i Uppsala. Vid detta institut sökte 

man att ”förädla” den svenska rasen och delade upp den svenska befolkningen i olika 

kategorier beroende på deras ”duglighet”. Svaga individer så som utvecklingsstörda, psykiskt 

sjuka, kriminella och ”tattare” skulle förhindras att föra sina gener vidare till senare 

generationer genom tvångssteriliseringar. Denna syn på människan indelad i över- och 

underlägsna raser var vanliga inslag i svensk politik och debatt under 1920- och 30- talen. 

Tanken på ett samhälle utan undermåliga element stöddes av i princip alla olika partier och 

ideologiska inriktningar. Sverige hade bland de strängaste steriliseringsslagarna i världen 

under denna tid. I Sverige steriliserades på 1930-talet cirka 300 personer om året, de flesta 

kvinnor. Senare steg dessa siffror på grund av strängare steriliseringslagar till cirka 1000 

människor om året från 1941 och framåt. I Tyskland hade mellan 300 000 till 400 000 

människor tvångssteriliserats från och med 1933 till och med 1939. Där var 

tvångssteriliseringarna ett bland många steg mot förintelsen av icke önskvärda element i det 

tyska samhället (Lööw 1990: 217ff). 

 

Bosse Schön har i sin bok ”Svenskarna som stred för Hitler” redovisat att minst 260 svenska 

män stred som frivilliga i Waffen SS, Hitlers eget elitförband. Dessa män var från alla sociala 

grupper och med vitt skilda bakgrunder. Vissa lockades av sin ideologiska övertygelse medan 

andra bara sökte ett äventyr (Schön 1999: 9). 
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I Sverige fanns det drygt nittio nazistiska organisationer mellan 1924 och 1945.  Drygt 30 000 

svenskar var organiserade inom nazistiska partier och därutöver tillkom ett större antal 

sympatisörer som inte var registrerade medlemmar.  Att nazismen inte blev en större 

framgång i Sverige kan bero på att ledarskapet var splittrat och att det fanns en mängd små 

grupper och inte endast en stor grupp.  Nationalsocialismen i Sverige under 1930- och 1940-

talen hade sina rötter i antisemitiska organisationer som hade funnits i Sverige sedan slutet av 

1800-talet. Det första nationalsocialistiska partiet, Svenska Nationalsocialistiska 

Frihetsförbundet (SNFf), bildades 1924 av Birger Furugård och hans två bröder Sigvard och 

Gunnar. Partiets huvudsäte låg då i Värmland. Efter diverse namnbyten och turbulens inom 

partiet så bytte partiet till slut namn till Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) (Lööw, 

1990: 38f). 

 

3.2 Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) 

 

Det var endast mellan 1930 och 1933 som alla nazistiska partierna var samlade i ett enda 

parti, Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). Detta parti leddes således av Birger 

Furugård. 1932 hade man redan drygt 50 lokalavdelningar och ungefär 3000 medlemmar. I 

riksdagsvalet 1932 lyckades man få drygt 15 000 röster men inga mandat. Valfrågorna 

dominerades av allmängiltiga frågor som kunde verka lockande på den stora, breda 

allmänheten. Deras valfrågor som de försökte attrahera väljare med var bland annat;  

bevarande av den svenska kulturen, skydda denna mot amerikanisering, hävande av 

böndernas skuldsättning, bevarande av den kristna tron, sterilisering av människor med 

tvivelaktiga gener och så vidare (Lööw, 1990: 41f).  

 

Partiet drabbades dock redan tidigt av motsättningar mellan de egna medlemmarna. 

Medlemmarna var uppdelade i en höger- och en vänsterfalang. Vissa grupper var mer extrema 

än andra och de skilda grupperna hade olika mål med sin ideologiska övertygelse. 

Ledarskapet inom partiet försvårades också av vitt skilda ideologiska målsättningar och 

personliga meningsskiljaktigheter, främst mellan Birger Furugård och Sven Olov Lindholm. 

Furugård representerade en mer högerinriktad nationalsocialism medan Lindholm drogs mer 

mot vänsterkanten. I januari 1933 uteslöts Lindholm ur partiet och brytningen inom SNSP 

blev total. Furugård satt kvar som ledare för partiet men hans ledarskap ifrågasattes kraftigt 
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under åren som följde. Inom partiet rådde stor förvirring i perioder, då interna strider rasade. 

Många valde att lämna partiet och blev medlemmar i andra nazistiska partier, som till 

exempel Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP). Det fanns dock en kärna av medlemmar 

som förblev trogna partiet. 1934 nådde partiet sin topp. I stads- och kommunfullmäktigevalet 

1934/35 vann SNSP 80 mandat. Starkaste fästena för partiet var i Stockholm, Värmland och 

Dalarna. I valet 1936 förlorade dock partiet större delen av sina väljare, till förmån för främst 

NSAP. Efter detta beslöt sig Furugård för att lägga ner partiet (Lööw 1990:41ff).  

 

3.3 Nationalsocialistiska arbetarpartiet (NSAP) / Svensk Socialistisk Samling (SSS)  

 

Sven Olov Lindholm, som varit chefredaktör för SNSP:s egen tidning Vår Kamp, bildade 

efter sin uteslutning ur SNSP ett eget parti, Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSAP). Med 

sig fick Lindholm de yngre och mest entusiastiska medlemmarna ur SNSP och på grund av 

detta växte NSAP sig snart större än sitt moderparti (Lööw 1990: 41ff). Partiet ändrade namn 

till Svensk Socialistisk Samling (SSS) 1938 och ersatte hakkorset som symbol med 

Wasakärven. Det bestämdes även att medlemmarna skulle upphöra med den så kallade 

hitlerhälsningen och ersätta denna med en diskretare mindre hälsning. Dessa förändringar 

infördes på grund av att partiet ville profilera sig mer tydligt som ett svenskt parti, som 

värnade om det svenska i första hand, och inte som ett lydparti till det tyska 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP).  Det grundläggande politiska 

partiprogrammet förblev dock oförändrat. NSAP/SSS ville även tydligare rikta 

uppmärksamheten till de socialistiska aspekterna av partiets politiska ideologi. De 

motarbetade alla former av kommunism, marxism och kapitalism. Lindholm godkände inte 

heller till fullo den politik som fördes i Nazityskland angående behandlingen av judar. Efter 

dessa förändringar lämnade små grupper mer Tysklandorienterade medlemmar partiet och 

sökte sig till de mer högerinriktade nationalsocialistiska partierna (Nilsson 2000: 72f).  

 

NSAP/SSSs kontakter med det tyska NSDAP var i början av 1930-talet goda. Det fanns en 

stor beundran inom partiet för det nazistiska Tysklands gestaltning. Sven Olov Lindholm 

besökte Tyskland ett flertal gånger och det svenska partiet hade även gemensamma övningar 

med det tyska, danska och norska nationalsocialisterna. När omvärldens ögon vändes mot de 

tyska nazisternas verksamheter och de handlingar som genomfördes i deras namn blev 
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offentliga så blev NSAP/SSS tvungna att distansera sig från det tyska partiet för att 

överhuvudtaget överleva politiskt i Sverige. Samtidigt var det viktigt att bibehålla de 

ideologiska tongångarna som var själva grunderna för partiet.  NSAP/SSS hade i slutet på 

1930-talet även ett nära samarbete med det danska och norska nationalsocialisterna. De olika 

partierna planerade att skapa ett nordiskt nationalsocialistiskt samarbete med en gemensam 

organisation. Denna gemensamma organisation skulle dock ha blivit för besvärlig att 

genomföra så att ett alternativt samarbete inleddes istället. Detta samarbete gick ut på att 

några medlemmar i varje parti utsågs till kontaktpersoner som skulle stå i nära kontakt med de 

andra partierna i grannländerna. Partistyrelserna skulle även träffas en gång om året. 

Samarbetet blev lyckat till en början. Tankarna på ett enda ”Stornorden” växte fram hos 

nationalsocialisterna. Många inom partierna ville även distansera sig från de tyska nazisterna 

och föra fram det nordiska i stället. Samarbetet fick dock ett abrupt slut då tyskarna 

ockuperade Danmark och Norge i april 1940. NSAP/SSS ansåg att de norska 

nationalsocialisterna sympatiserade för mycket med de tyska ockupanterna istället för att 

försöka försvara sina nationella intressen. De svenska nationalsocialisterna erkände inte  

tyskarnas rätt att ockupera Danmark och Norge för att göra det till en del av det 

Storgermaniska storriket som var det slutgiltiga målet för den tyska nationalsocialismen. 

Snarare fördömdes ockupationen i hårda ordalag. Detta distanserade de svenska 

nationalsocialisterna från de tyska nazisterna och svenskarna var inte längre betraktade som 

allierade (Lööw 1990: 106ff).     

     

När NSAP/SSS var som störst hade det cirka 10 000 medlemmar. Det var 1935. Året innan 

hade partiet för första gången ställt upp i val och erhållit 10 241 röster i kommunvalen. I valet 

1938 förlorade partiet dock merparten av sina mandat i kommunvalen, trots att antalet röster 

var större, 19 942 röster. Några mandat i riksdagen erhöll partiet dock aldrig. Då Tysklands 

framgångar i Andra världskriget avtog blev det svårare för NSAP/SSS att delta i det offentliga 

livet. De mötte hårt motstånd från anhängare av andra partier och ideologier, främst 

kommunister och socialdemokrater, och vissa möten som nationalsocialisterna höll slutade i 

våldsamma kravaller. I vissa fall blev polisen tvungen att gå in och beskydda 

nationalsocialisterna med våld. Antalet anhängare av nationalsocialismen minskade i takt med 

Tysklands nederlag. I riksdagsvalet 1944 fick NSAP/SSS bara 3 700 röster (Nilsson 2000: 
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74). 1936 hade partiet erhållit 17 483 röster i riksdagsvalet (Lööw 1990: 268) och hade 

således åtta år senare förlorat närmare 80 % av sina väljare. 

 

NSAP/SSS profilerade sig som ett elitparti och för att få bli medlem var man tvungen att 

uppfylla vissa krav. Kraven blev strängare och strängare från 1933 och framåt. Medlemmarna 

skulle vara av nordisk ras och svensk medborgare. Vidare ställdes höga krav på moral och 

gott anseende. Uteslutning kunde ske vid olämpligt uppförande, så som brottsliga handlingar 

eller fylleri. Efter 1934 fick inte heller nya medlemmar ha haft medlemskap i någon annat 

nationalsocialistiskt parti (Lööw 1990: 278f).  

 

Antisemitismen inom NSAP/SSS var tydligt uttryckt i partiprogrammet. Det blev tydligare i 

alla efterföljande partiprogram från 1933 och framåt. 1933 var förslagen att inte tillåta judisk 

invandring och att inga judar skulle få inneha några högre poster i samhället. Senare kan man 

urskilja en skärpning i nationalsocialisternas hållning mot judar i Sverige. I partiprogrammet 

från 1938 nämns bland annat ett förslag att utvisa alla judar från Sverige som invandrat efter 

år 1900 samt att förbjuda äktenskap mellan svenskar och judar, detta för att inte den svenska 

rasen skulle försvagas. 1940 föreslog partiet till och med att äktenskap mellan judar och 

svenskar skulle förbjudas och bestraffas samt att inga judar skulle tillåtas äga mark i Sverige. 

De ville inte heller att några arbeten inom de ekonomiska eller politiska sektorerna av det 

svenska samhället skulle vara öppna för människor med judiskt ursprung. Under krigsåren 

förstärktes även partiets åsikt om hanteringen av judarna. Partiet som helhet tog inte heller 

officiellt avstånd från de tyska nazisternas förintelse av judarna under kriget då sanningen om 

den totala vidden av förintelsen blev känd i världen då kriget var i sitt slutskede (Lööw 1990: 

230ff) 

 

 Inom NSAP/SSS fanns även en stormavdelning (SA), liknande den i Tyskland. SA-männen 

var partiets ansikte utåt, då de var dessa som propagerade för nationalsocialismen ute i landet 

och skötte grovjobbet. Många SA-män kom  från sämre förhållanden och var ofta ensamma, 

arbetslösa män som i SA fann en efterlängtad gemenskap. Partiet stod även för mat och 

husrum och en sysselsättning som för dessa män måste ha känts meningsfull och betydande. 

Andra SA-män var män som av olika omständigheter hamnat i SA, ofta på grund av goda 

demagogiska egenskaper, med förmåga att locka nya medlemmar till partiet. SA verkade 
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oftast i storstäderna. Många SA-män anmälde sig som frivilliga i Finland då Andra 

världskriget bröt ut eller som frivilliga i tyska Waffen SS. Under kriget ombildades SA, till 

stor del på grund av att de forna SA-männen nu befann sig ute i kriget på ett eller annat sätt, 

till mindre grupper som kallades Sveaborgare. Sveaborgarna bestod av män som, i kontrast 

till SA, kom från bättre sociala förhållanden och anslöt sig främst på grund av sin ideologiska 

övertygelse (Lööw 1990: 303ff). Sveaborgarna ägnade sig även åt att registrera människor i 

Sverige som kunde tänkas ha judiskt ursprung i någon mån samt politiska motståndare. De 

förde register, det så kallade D-registret, och samlade information angående dessa människor 

samt deras anhöriga. Vissa medlemmar var oerhört nitiska i insamlandet av information och 

många fanns på strategiskt viktiga platser i samhället där de lätt kunde få reda på viktig 

information om svenska medborgare (Schön 1999: 52ff).  

 

Sveaborgsavdelningarna var som flest under 1943 då det fanns 30 avdelningar i Sverige. 1941 

hade det endast funnits en. 1944 hade antalet sjunkit till hälften från året innan och det fanns 

nu 15 avdelningar kvar. Avdelningarna fanns i huvudsak i södra Sverige (Lööw 1990: 126f). 

 

Nordisk ungdom (NU) var de svenska nazisternas motsvarighet till de tyska nazisternas 

ungdomsrörelse Hitlerjugend, där unga tyskar skulle fostras till goda nazister och bli villiga 

att offra sitt liv för Hitler och Tyskland. Organisationen bildades redan 1933. Pojkarna skulle 

fostras till hängivna och hänsynslösa nazister och drillades med mödosamma lägerveckor där 

de genomgick hård träning. Kulturell och fysisk skolning ansågs vara de viktigaste delarna av 

ungdomarnas utbildning inom NU. Flickorna utbildades i skötsel av hem och familj. 

Flickorna skulle lära sig att bli bra makor och mödrar, utveckla milda, förlåtande, värdiga och 

handlingskraftiga karaktärsdrag (Lööw 1990: 130f).  Antalet medlemmar i NU under 1930-

talet uppskattades till ungefär 1 200 ungdomar. Under krigsåren sjönk antalet medlemmar till 

närmare hälften, ungefär 650 ungdomar (Lööw 1990: 266). De ungdomar som togs emot i 

denna organisation skulle helst vara av nordisk ras; färgade och judar var inte välkomna. De 

skulle göras rasmedvetna och kämpa för att bevara den nordiska rasen ren. Många ledande 

nazister under slutet av 1930-talet och under Andra världskriget inledde sin bana i NU. 

(Schön 1999: 57f). 
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I slutet av 1920-talet bildades den första kvinnliga nazistiska organisationen. Denna kallade 

sig för Kristina Gyllenstierna (KG) och fungerade som en stödorganisation för de manliga 

nazistiska organisationerna. KG verkade inom både SNSP och NSAP/SSS. Kraven för att bli 

medlem i KG var lika hårda som för de manliga partierna. Det var endast de mest framstående 

kvinnorna inom partiet som fick bli medlemmar. De skulle ha uppvisat goda karaktärsdrag 

och jobbat aktivt inom partiet under minst tre månader. Den centrala uppgiften för 

medlemmarna i KG var att bidra ekonomiskt till partiets verksamhet genom att sälja 

hemgjorda handarbeten, anordna penninginsamlingar samt sy, laga och tvätta utrustning så 

som uniformer och fanor (Lööw 1990: 133f). Det var en undanskymd organisation och inga 

kvinnor tilläts arbeta inom toppskiktet av partiet. Således fick inte KG någon framskjutande 

plats inom partiet (Lööw 1990: 282f). 

 

NSAP/SSS fortsatte att existera som parti även efter krigsslutet men dess verksamhet var 

starkt begränsad, främst på grund av ekonomisk kollaps. Antalet partimedlemmar minskade 

kraftigt efter 1945. Partiet tappade många av de mest aktiva medlemmarna både inom 

toppskiktet av partiet och på lokalnivå och led svårt av detta faktum. 1950 beslutades till slut 

att partiet skulle upphöra med sin verksamhet och inte längre vara ett politiskt parti. Sveaborg 

fortsatte dock med sin verksamhet och är fortfarande verksam som en kamratförening (Lööw 

1990: 71f). 

 

3.4 Sveriges Nationella Förbund (SNF) 

 

Sveriges Nationella Förbund (SNF) bildades redan 1916 som ett av högerns ungdomsförbund. 

1934 bröts dock förbindelserna med moderpartiet och partiet sökte sig mot fascismen och 

därefter mot nazismen. Vid brytningen hade SNF tre riksdagsledamöter som satt kvar i 

riksdagen till och med 1936, då partiet tappade sina riksdagsmandat. Detta parti är således det 

enda extremistiska parti som har innehaft mandat i riksdagen, dock under en begränsad period 

(Hübinnette 2002: 485). 

 

SNF hade goda förbindelser i Tyskland och inom NSDAP. Deras inställning till Nazityskland 

var väldigt positiv. Under 1930 talet hade partiet inga stora framgångar men fick under 

krigsåren betydligt större anhängarskaror. De försökte, trots sin beundran för nazismen i 
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Tyskland, hålla en viss distans till det tyska NSDAP. Detta för att inte uppfattas som att det 

gick i NSDAP:s ledband och för att tydliggöra sin självständighet. SNF fördömde till en 

början Tysklands ockupation av Norge och Danmark men blev allt eftersom mer välvilligt 

inställd till det tyska agerandet. Partiets ekonomi sponsrades av företag och affärsmän som 

var tysklandsinfluerade. Tidningsutgivningen av SNF:s tidning, Dagsposten, sponsrades 

direkt av tyska regeringen varvid tidningen förhöll sig generellt positivt inställd till 

nazisternas agerande. Det fanns även nära kontakter mellan tyska affärsmän i Sverige och 

SNF:s ledande män (Lööw 1990: 110ff). Partiet hade sina starkaste fästen i södra Sverige och 

i Norrbotten. SNF betraktades inte som ett utpräglat nationalsocialistiskt parti då det var mer 

högerextremistiskt med en målsättning att återställa det inflytande och den makt som den 

gamla överklassen hade innehaft i Sverige före demokratins genombrott 1917.  De var för en 

stark monarki och ett förstärkande av kyrkans inflytande i samhället. I dessa avseenden skilde 

sig högerextremisterna från nationalsocialisterna medan de gemensamma nämnarna låg i 

deras strävanden efter antidemokrati och antimarxism. Det som också markant skilde SNF 

från de mer extrema nationalsocialistiska partierna var synen på judarna och rasbiologin.  

Detta hade SNF ingenting om i sitt partiprogram (Lööw 1990: 244ff). SNF hade större 

valframgångar än NSAP/SSS i både riksdagsvalet 1936 och 1944. 1936 röstade 31 015 väljare 

på partiet medan 1944 hade antalet röster sjunkit till 4 552 stycken (Lööw 1990: 268). 

Trots att SNF inte var ett renodlat nationalsocialistiskt parti så orienterade sig dock partiet 

mer mot nazismen i samband med krigsutbrottet. Partiet närmade sig i och med detta 

NSAP/SSS allt mer. Detta fick dock som följd att ett flertal medlemmar inte längre kände sig 

hemmastadda i partiet och lämnade detsamma, i vissa fall bildade dessa medlemmar nya 

organisationer som mer överensstämde med deras respektive ideologiska övertygelser 

(Berggren 1999: 77). 

 

3.5 Nationalsocialistiska blocket (NSB)   

 

NSB bildades vid splittringen av det första nationalsocialistiska partiet 1933. Partiet bestod 

till stor del av människor från överklassen och militärer. Detta har bidragit till att skapa 

begreppet ”överklassnazism” och bilden av nationalsocialismen i Sverige som relativt 

begränsad till vissa mindre samhällsgrupper som var väldigt positivt inställda till Tyskland. 

Ledaren för NSB blev överste Martin Ekström. Greve Erik von Rosen, för övrigt svåger till 
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Herman Göring, var en av de mest pådrivande inför partiets bildande. NSB var extremt 

antisemitiskt och motarbetade alla möjligheter för judar att delta i samhället på ett normalt 

sätt. NSB försvann i stort sett från den politiska arenan 1936 även om de fortsatte att existera i 

mindre mån fram till början av kriget (Lööw 1990: 44ff). 

 

3.6 Svensk opposition (SO)  

 

Svensk Opposition bildades 1941 som en utbrytargrupp ur SNF med Per Engdahl som ledare. 

Per Engdahl betraktas som en av de viktigaste svenska idépolitikerna som i stor mån förde 

fascismen som ideologi till Sverige under 1920 talet (Berggren 1999: 76f). Engdahl 

förespråkade i det nya partiet en nyordning i Sverige liknande den i fascistiska Italien under 

Mussolini (Hübinette 2002: 299). Många medlemmar ur NSB och det forna SNSP sökte sig 

till denna nya organisation. Svensk Opposition ställde dock inte upp i något val under 

krigsåren utan existerade endast som en intresseorganisation och idérörelse. Efter krigsslutet 

döptes organisationen om till Nysvenska Rörelsen och levde kvar fram till Per Engdahls död 

1994 (Berggren 1999: 77f). 

         

Av dessa partier och organisationer var det inte alla som hade en utpräglad  

nationalsocialistisk ideologi. SNF, NSB och SO var Tysklandsvänliga och mer åt det 

högerextremistiska hållet än det nationalsocialistiska. Alla partier höll sig väldigt långt ut till 

höger på den politiska skalan. SNF hade de största framgångarna i valen, då de lockade 

många väljare som strävade dels efter att stärka kyrkans makt i samhället och dels efter en 

återgång till det odemokratiska samhället som rådde innan 1917. Dessa partier räknas ändå 

som nationalsocialistiska då deras strävan var att skapa ett odemokratiskt, elitstyrt samhälle 

helt i nationalsocialismens anda.  De var även starkt antikommunistiska.   
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4. Kommunismen i Sverige fram till 1945 

 
Kommunismen i Sverige har sina rötter i socialdemokratin. 1800-talets socialdemokrater var 

till viss del just så revolutionära som kommunisterna blev efter 1917 och oktoberrevolutionen. 

Dock befästes det redan i slutet på 1800-talet i socialdemokraternas partiprogram att 

förändring helst skulle ske på fredlig väg. Dock var detta uttalande mest symboliskt, för 

vidare menade socialdemokraterna att användningen av våld berodde helt och hållet på hur 

motståndarna betedde sig. Så småningom trängde dock den reformistiska socialismen undan 

den revolutionära och partiet splittrades. Så gott som hela ungdomspartiet urträdde ur 

moderpartiet 1917, samt ett antal andra revolutionära medlemmar, och bildade Sveriges 

socialdemokratiska vänsterparti. Ordförande i det nybildade partiet blev Zeth Höglund. Med 

sig fick partiet 15 riksdagsmän. Vänstersocialisterna, som det nya partiet kallades, anslöt sig 

1919 till Kommunistiska Internationalen (Komintern) som var en sammanslutning av 

kommunistiska partier i världen, med Sovjetunionen som förebild och ledare. Det var 

Komintern som 1920 antog de så kallade 21 teserna, som dikterade villkoren för medlemskap 

i ett kommunistiskt parti. De medlemmar som inte kunde eller ville uppfylla kraven uteslöts 

ur partiet. Svenska vänstersocialisterna splittrades nu än en gång på grund av dessa nya regler 

och de som acceperade teserna bildade Sveriges kommunistiska parti och fortsatte att vara 

ansluten till Komintern. Spänningarna inom detta parti fortsatte dock och 1924 splittrades 

partiet återigen och Zeth Höglund med flera uteslöts. Efter detta fortsatte de ”moskvatrogna” 

kommunisterna, företrädda av Hugo Sillén och Sven Linderot, fram till 1929 då den sista 

splittringen genomfördes (Rydenfelt 1954:47ff). 

 

Efter den sista sprängningen av partiet fortsatte en grupp uteslutna kommunister sitt politiska 

engagemang inom de så kallade ”kilbomskommunisterna”. Dessa var uteslutna ur Komintern, 

och närmade sig mer nationalsocialismen. Företrädarna för detta parti var Karl Kilbom och 

Nils Flyg. 1937 splittrades även detta parti och Kilbom med flera återvände till 

socialdemokraterna, medan Flyg samlade en skara anhängare och tog en tydligt steg mot 

nazismen. Denna grupp upplöstes dock redan 1943, då Flyg avled. Den skara anhängare som 

förblivit ”moskvatrogna” under hela denna turbulenta period, var få och rönte ingen större 

framgång i det politiska livet i Sverige. Under 1930-talet samlade de ca tre procent av rösterna 

i valen (Rydenfelt 1954:50). Som jämförelse fick det officiella kommunistiska partiet 7,7 
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procent av rösterna i riksdagsvalet 1936. !940 hade den siffran, till följd av Sovjetunionens 

anfall på Finland, sjunkit till 4,2 procent för att sedan stiga till 10,3 procent i riksdagsvalet 

fyra år senare (www.scb.se). 

   

I Sveriges säkerhetstjänst registrer över ”politiskt opålitliga” fanns det 1944 58 056 

sympatisatörer till kommunismen registrerade. Av dessa var det endast 1 085 personer som 

säkerhetstjänsten ansåg som ”särskilt farliga”. Sedan  var resten uppdelade i ”aktiva 

medlemmar”, ”organiserade medlemmar i partiet” samt ”personer som påvisbart 

sympatiserade med den kommunistiska rörelsen”. Till den sista gruppen hörde bland annat 

personer som vid något tillfälle inhandlat kommunistisk litteratur (Rydenfelt 1954:69). 
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5. Den politiska situationen i Norrbotten, med fokus på Piteåbygden, under 

1930-talet fram till 1945. 
 

5.1 Nationalsocialismen i Norrbotten 

 

Sveriges säkerhetstjänsts registrering av ”politiskt opålitliga” intensifierades under slutet av 

1930-talet. Före Tysklands ockupation av Norge och Danmark hade den mesta tiden ägnats åt 

att registrera alla eventuella kommunister men detta svängde i och med att Tyskland 

ockuperade Sveriges grannländer. Registreringen genomfördes med hjälp av angivare, 

razzior, kontroller av post och telefonavlyssning. Register över nationalsocialister som skulle 

omhändertas i händelse av krig med Tyskland i Norrbotten fanns tillgängliga 1943. 1944 

fanns det 440 stycken registrerade nationalsocialister i Norrbotten. Anhängarna delades upp i 

olika klasser beroende av ”farlighetsgrad” från klass A till klass D, där personerna i grupp A 

betecknades som den största säkerhetsrisken. I Norrbotten var 41 personer registrerade i klass 

A, 10 personer i klass B, 328 personer i klass C och 61 personer i klass D. Totalt fanns det i 

hela Sverige 12 988 stycken registrerade nationalsocialister som betraktades som mer eller 

mindre farliga för det svenska samhället. Många av dessa människor skulle omhändertas och 

placeras i interneringsläger i händelse av krig (Lööw 1990: 420ff). 

 

Nationalsocialisterna i Norrbotten hade på 1930- talet och under krigsåren sina starkaste 

fästen i Tornedalen samt i Boden och i Luleå. Vid riksdagsvalet 1936 röstade 750 personer i 

Luleå, 675 personer i Boden och 200 personer i Haparanda på nationalsocialistiska partier. 

Många militärer i Boden sympatiserade med nationalsocialismen samt många människor i 

Luleå som tillhörde socialklass ett. I Tärendö innehade nationalsocialisterna, NSAP/SSS, sex 

mandat i kommunfullmäktige och deras representant satt även på ordförandeposten i 

kommunstyrelsen från och med 1934 till och med 1946. Till stor del berodde nazismens 

utbredning i Norrbotten på närheten till Sovjetunionen och kommunismens expansion in i 

Sverige från Finland. I Tornedalen förekom till och med regelrätta handgemäng mellan 

kommunister och nationalsocialister. Nationalsocialisterna vann anhängare hos de människor 

som fruktade kommunismens utbredning i första hand och inte på grund av 

nationalsocialismens egentliga ideologi. Många anhängare i Norrbotten vid denna tid 

lockades av det nationalsocialistiska tanken om hembygdens värnande samt tanken på en 
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svensk folkras och dess okränkbarhet. Rasbiologin och judehatet hade inte lika stor 

dragningskraft på just dessa människor.  I och med att kriget vände till Tysklands nackdel 

1943 så vände många anhängare nationalsocialismen ryggen (Rolf Nilsén, Här grodde 

nazismen i Norrbottenskuriren 19940212 s.5). 
 
Tabell 1. Lokalavdelningar i Norrbotten 1930-1945 (Lööw 1990:274) 
                Parenteser anger antal avdelningar totalt i riket. 
 

1930 1 (11) -
1932 1 (52) -
1933 5 (67) 8 (85)
1936 3 (125) 16 (165)
1939 - 15 (153)
1942 - 19 (107)
1945 - 1 (34)

SNSP NSAP/SSS

 
 

I Norrbotten hade SNSP som mest fem lokalavdelningar, 1933, och 1936 hade partiet 347 

medlemmar. NSAP/SS hade som mest 19 lokalavdelningar 1942 som i snabb takt 

avvecklades efter denna topp (Lööw 1990: 274).  
 
 
Tabell 2. Totalt antal medlemmar i Sverige och Norrbotten 1930-1945. Värdena för Norrbotten har jag 
               sammanställt ur namnlistor och matriklar i Hübinettes bok. Parenteserna anger antalet medlemmar i                  
               procent i Norrbotten i förhållande till övriga riket.  
 
Parti Sverige
NSAP 2384 186 ( 8% )
NSB 208 12 ( 6% )
SNF 3184 342 ( 11% )
SNSP 557 21 ( 4% )
SO 8632 3 ( 0% )
SSS 5825 528 ( 9% )
Totalt 20790 1092 5,50%

Norrbotten

 
 

Enligt Hübinettes bok så fanns bland dem som skickade in jul och nyårshälsningar till SNSP:s 

tidning, under åren 1932 till och med 1936, 21 stycken norrbottningar. Ingen av dessa 

återfanns i Piteåbygden. Totalt fanns det 557 namn nedtecknade i listorna (Hübinette 2002: 

463ff). I riksdagsvalet 1932 fick inte SNSP några röster i Norrbotten medan i riksdagsvalet 

fyra år senare fick de 90 röster, av totalt 3025 röster lagda på partiet i hela landet (Lööw 1990: 

268). 
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NSAP/SSS erhöll 256 röster, av 17 483 röster totalt för partiet, i riksdagsvalet 1936 och 491 

röster, av 3 702 röster totalt, 1944. Partiet ställde inte upp i riksdagsvalet 1940 (Lööw 1990: 

268f). I namnlistorna i Hübinettes bok har jag funnit att NSPD innan namnbytet hade 186 

anhängare i Norrbotten av 2 384 medlemmar totalt. Det motsvarar 8 % av medlemsantalet. 

SSS var det parti i Norrbotten som samlade mest anhängare med totalt 528 medlemmar, av    

5 825 medlemmar totalt, motsvarande 9% av medlemsantalet (Hübinette 2002: 23ff, 67ff). 

 

Det parti som samlade mest anhängare i Norrbotten procentuellt sett var SNF. Det var också 

det parti som hade flest anhängare från Piteåbygden, 20 stycken. Det största antalet anhängare 

i Piteåbygden kom från Jävrebyn, 9 stycken, samt Piteå stad, 8 stycken. Roknäs, Hortlax och 

Strömnäs var representerade med en anhängare var. SNF hade totalt 3184 anhängare enligt 

Hübinettes bok varav 342 anhängare från Norrbotten. Det motsvarar 11 % av det totala antalet 

medlemmar (Hübinette 2002: 485ff). 

 

Den organisation som samlat minst antal sympatisörer i Norrbotten var SO. De samlade 

endast tre anhängare av ett totalt antal av 8 632. Av dessa tre härstammade en av dem från 

Piteåbygden, från Rosvik (Hübinette 2002: 299ff). 

 

NSB hade 208 anhängare i Sverige enligt Hübinettes namnlistor. Av dessa härstammade tolv 

från Norrbotten (Hübinette 2002: 179ff). 

 

Totalt sett så fann jag 1092 namn från Norrbotten av 20790 namn totalt. Det motsvarar cirka 

5, 5 % totalt.  

 

5.2 Kommunismen i Norrbotten 

 

I Norrbotten levde vid denna tid ungefär 250 000 innevånare. Det var det län i Sverige som 

under denna tid samlade mest anhängare av kommunismen. Som mest röstade 27 procent av 

norrbottningarna på kommunisterna i valet till andra kammaren. Det var i valet 1932. Sedan 

sjönk röstantalet i de två efterföljande valen 1936 och 1940 till 23 respektive 18 procent, för 

att återigen stiga till 24 procent i valet 1944. På listan över Sveriges  tio ”rödaste” kommuner 
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1924-1952, finner vi sex norrbottniska kommuner. Tärendö, Kiruna, Gällivare, Jokkmokk, 

Korpilombolo och Arjeplog (Rydenfelt 1954:224). 

 

Den ”rödaste” kommunen i Norrbotten var Tärendö, vilken även var den kommun där det 

fanns mest nationalsocialister. Tärendö var vid denna tid den ort i Sverige som hade flest 

finska medborgare. 88 procent av innevånarna i kommunen räknades som finländare i 

folkräkningen 1930. Där fanns även en stark ”antisvedism”, det vill säga, en stark misstro till 

allt svenskt. Rydenfelt har påvisat att de kommuner i Sverige där kommunismen fick sina 

starkaste fästen var kommuner med denna känsla av utanförskap och misstro mot allt svenskt. 

Det var kommuner som Nyskoga i Värmland, Ramsjö i Hälsingland. Det var utpräglade 

skogskommuner, med isolerat läge och få jordbruksområden (Rydenfelt 1954:210ff). 

 

5.3 Inställning till och aktioner mot den kommunistiska rörelsen i Norrbotten 

 

I Norrbotten uppfattade inte länsstyrelsen, som vid denna tid hade ansvar för ordningen i 

länet, de nationalsocialistiska organisationerna som något hot utan vände all sin 

uppmärksamhet mot kommunisterna, som uppfattades som det största hotet mot norra 

Sverige. I ett remissvar till polisens utredning om utbredningen av kommunismen och 

nationalsocialismen i landet beskrivs kommunismen som ett hot mot ”enklare människor” 

som lätt kunde bli ”fanatiska”. De beskrev kommunismens utbredning som en företeelse som 

på intet sätt fick ”bagatelliseras” (Lööw 1990: 380). Länsstyrelsen fäste dock inte någon 

större uppmärksamhet angående nationalsocialismens utbredning i länet. Denna inställning 

hos länsstyrelsen kom att dominera under hela 1930-talet och fram till Andra Världskrigets 

slut. Länsstyrelsen hade däremot en hård inställning mot kommunisterna och krävde att alla 

kommunistiska partier skulle förbjudas. Länsstyrelsen formulerade av denna anledning 

följande uttalande:  

 

”Länsstyrelsens allmänna inställning till kommunistfaran och dess avvärjande är alltså  den 

att kommunismen överhuvudtaget icke får tillåtas i landet, att den bör slås ner och utrotas. 

Upplysningar eller lenare maktmedel hjälpa ej: deras verkan blir i annat fall så långsam att 

obotlig skada kan inträffa under tiden” (Lööw 1990: 384f).   
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Krigsmakten var inte välvilligt inställd till hotet från kommunismen utan önskade sig en 

utveckling där Tyskland besegrade Sovjetunionen, flera höga militärer såg även ett eventuellt 

svenskt samarbete mellan Tyskland för att helt undanröja det kommunistiska hotet. 

Generalstaben förordade ett förbud mot kommunistiska partier och att regeringen skulle 

instifta hårdare lagar mot partier och organisationer som sysslade med statsfientlig 

verksamhet. De nämnde dock aldrig nationalsocialisterna som en organiserad verksamhet som 

samhället skulle behöva granska närmare, endast kommunisterna. Enligt Nilsson bedrevs 

under 1930-talet en hetsjakt på kommunister från militärens sida och situationen för 

kommunisterna förvärrades i och med att finska vinterkriget bröt ut 1939.  Förföljelser av 

kommunister överallt i samhället blev tydligare. Fackföreningar gjorde utrensningar bland 

sina medlemmar och kommunister trakasserades på sina arbetsplatser. Militären förde listor 

på misstänkta och erkända kommunister. De kontrollerade post och avlyssnade telefoner. 

Klimatet i Norrbotten hårdnade ytterligare då Generalmajor Archibald Douglas, chef för Övre 

Norrlands trupper, 1940 beordrade att ett arbetskompani skulle upprättas i Bodens fästning. 

Dit kallades kommunister som redan fanns inom armén samt även nya inkallningar skedde av 

kända kommunister. Det är inte klart om den svenska regeringen var helt och hållet medveten 

om dessa åtgärder eller om militären agerade helt på egen hand. Arbetsläger för kommunister 

inrättades även på andra platser i Övre Norrland. Då det framkom att det inte bara var 

kommunister som placerades i dessa arbetskompanier beslutades det att arbetskompanierna 

skulle upphöra i slutet på 1941. Enskilda förband för kommunister fanns dock kvar i några år 

till. Per Engdahl, som var medlem av SNF, anlitades ofta av militären för att hålla föredrag 

som skulle influera soldaterna till att motstå de kommunistiska budskapen. Han var ofta i 

Norrbotten och föreläste på militärförläggningarna. Han har i sina memoarer beskrivit vad 

som hände med soldater som protesterade eller hade en egen åsikt: 

 

”Det fanns överallt lyssnande öron, och var det någon, som försökte smyga in 

motpropaganda, hämtades han vid tvåtiden på morgonen och kördes raka vägen till 

Vitvattnet, där man förvarade –opålitliga- element” (Nilsson 2000: 57).  

 

1940 nådde kommunistförföljelserna sin kulmen då den kommunistiska tidningen 

Norrskensflammans kontor och tryckeri i Luleå brändes ner och fem människor omkom i 

lågorna. Bland brandoffren fanns hustrun till en kommunist som satt internerad på ett 
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arbetskompani samt deras två barn. För att stoppa utgivningen av Norrskensflamman hade en 

sexmannakommitté bildats, bestående av; Ebbe Hallberg, stadsfiskalen i Luleå, Hedenström, 

journalist vid Norrbottenskuriren, Ragnar Holmberg vid Norrländska socialdemokraten, Arvid 

Johansson, platschef för Norrbottenskurirens lokalkontor i Gällivare, en kapten Svanbom 

samt förste järnvägsbokhållare Elof Rydberg. Av dessa sex så var det Hallberg, Hedenström 

och Svanbom som planerade själva attentatet och Hedenström var den som utförde dådet, 

tillsammans med tre fänrikar från Boden. Alla inblandade dömdes till lindriga straff som dock 

senare skäptes i hovrätten (Nilsson 2000:55f) 

  

Attentatet på Norrskensflamman var inte en händelse som överraskade kommunisterna som 

företrädde tidningen. Olika hot, både öppna och förtäckta, hade mottagits under flera 

månaders tid. Tidningen brottades redan innan attentatet med svåra ekonomiska problem. 

Många som tidigare stött Norrskensflamman hade övergett den då tidningens hållning under 

finska vinterkriget väckte anstöt hos många av deras prenumeranter. Man hade cirka en 

månad innan attentatet tvingats minska antalet sidor i tidningen till fyra i stället för åtta samt 

börja utge tidningen på eftermiddagen istället för som tidigare på morgonen. Efter att 

tryckeriet förstörts i attentatet så flyttades tidningens utgivning till Stockholm till dess att ett 

nytt tryckeri byggts upp (Oldberg 1972: 40ff). 
 

En frivilligkår sattes upp i Sverige då Finland anfölls av Sovjetunionen 1939. I många icke-

kommunistiska tidningar uppmanades läsarna till att ansluta sig till frivillighetskåren. ”Kämpa 

för Sverige i Finland” löd uppmaningen i annonserna. Med detta menade man att Sverige stod 

i tur att anfallas av Sovjetunionen om Finland skulle falla. Demokratin skulle skakas i sina 

grundvalar om kommunisterna skulle överta Finland och detta skulle betraktas som ett 

allvarligt hot mot det svenska samhället (Oldberg 1972: 64ff). 
 

I Norrbotten slog dock slagordet ”Finlands sak är vår” aldrig igenom på riktigt samma sätt 

som i övriga Sverige. Detta på grund av att minnena från det finska inbördeskriget 1918 var 

alltför tydliga ännu i gränstrakterna. Genom släktförbindelser mellan den finska och den 

svenska sidan mindes man de vitas massakrer av de röda i slutet av kriget och övervåldet mot 

arbetarklassen efter kriget. Det fanns även kvar minnen i Torneådalen av ”vita” finländare 

som stått och skrikit finska slagord över Torneälven med hot om överfall på Sverige. Av 
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dessa anledningar var inte solidariteten med finländarna lika självklar i Norrbotten och 

speciellt i Tornedalen (Oldberg 1972: 73). 
 

Archibald Douglas nämner även i sina memoarer kommunismens utbredning i Norrbotten och 

hans möte med länets kommunister. Han verkar förbryllad över att kommunismen fick sådan 

genomslagskraft i det relativt välbärgade jordbruks- och gruvdominerade Norrbotten. Han 

spekulerar i Norrskensflammans och den relativa isoleringens betydelse för detta faktum och 

anser att länets kommunister var oerhört konservativa och opåverkbara. Enligt Douglas var 

dessa människor inte speciellt informerade i kommunismens verkliga ideologiska 

grundtankar. Att de hade kontakter med Ryssland var klart och detta kunde utgöra en fara för 

länet och landets säkerhet. Dock understryker Douglas att långt ifrån alla kommunister var 

landsförrädare, utan dessa utgjordes av en liten grupp ideologiskt övertygade individer. Inom 

militären var kommunismen ett problem. Postverket och järnvägen förflyttade kända 

kommunister söderut och ersatte dessa med ”pålitliga” individer. I de svenska förbanden 

sållades de mest kända kommunisterna ut och tvångsförflyttades till en avlägset belägen by i 

norra Sverige, Storsien, under särskilt befäl. Där beordrades de att bygga en för militären 

viktig väg. Militären kämpade med att finna de mest hängivna kommunisterna vilka, med 

hjälp av radiosändare, stod i direkt kontakt med ryssarna. Detta lyckades inte militären 

speciellt bra med. I sina memoarer nämner även Douglas attentatet mot Norrskensflamman. 

Han skriver bland annat om hatet mot tidningen hos länets icke-kommunister. Främst på 

grund av Norrskensflammans hållning i Finska vinterkriget där de tog oreserverat parti för 

Sovjetunionen (Douglas 1950:325ff). 

 

I motsats till den kommunistiska Norrskensflamman fanns i Norrbotten en tidning som under 

kriget tog en ganska pro-fascistisk ställning och det var länets största tidning 

Norrbottenskuriren. Tidningen var öppet aktivistisk till Sveriges ingripande i kriget. 

Hitlervänliga krönikor skrevs och tidningen gav även stöd till Quisling efter ockupationen av 

Norge. Kommunisterna i Norrbotten ansattes också hårt av tidningen och en av 

attentatsmännen mot Norrskensflamman var journalist på Norrbottenskuriren. I en artikel 

efter attentatet kunde man även läsa att tidningen ansåg att attentatsmännen borde ”belönas 

med rosor istället för att bestraffas” (Oldberg1972: 75ff). 
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5.3 Valresultat i Piteå i riksdagsvalen 1936, 1940 och 1944 

 

Piteå var en av de starkaste fästena för socialistiska partier i Norrbotten, dock med 

socialdemokratin i klar majoritet. I Piteå hade varken kommunismen eller nationalsocialismen 

någon större framgång i de riksdagsval som hölls under senare delen av 1930-talet och under 

kriget. Det enda valet där nationalsocialisterna vann röster i Piteå var i riksdagsvalet 1936. I 

det valet erhöll ”de nationella” 8,9 % av piteåbornas röster (122 röster av 1375 totalt) medan 

kommunisterna erhöll 5,5 % (75/1375). Socialdemokraterna fick mer än hälften av rösterna, 

50,8% (699/1375). Socialdemokraternas framgångar hos Piteås väljare fortsatte i valen 1940 

och 1944 då de fick 66,7% (1115/1671) respektive 62,9% (1328/2110) av rösterna. 

Kommunisterna fick i de två efterföljande valen 3% (50/1671) respektive 7,9% (166/2110) av 

rösterna. De nationella fick inga fler röster i Piteå (Publikation: Sveriges Officiella Statistik, 

Allmänna valen - Riksdagsvalen 1938-1945).  Svängningarna i resultaten kan delvis förklaras 

av Sovjetunionens anfall på Finland och den ökade medvetenheten om vad som skedde på 

andra platser i Europa i nazismens namn.   

 

5.4 Piteåtidningen på 1930-talet om nationalsocialismen och kommunismen 

 

Piteåtidningen under 1930-talet (och fortfarande) var klart uttalat en socialdemokratisk 

tidning och gick hårt åt både nationalsocialismen och kommunismen i Norrbotten.  

 

Många ledare i tidningen gick till hårt angrepp mot Norrbottens Kuriren för dess mestadels 

positiva inställning till den nazistiska ideologin. I en ledare från den fjärde augusti 1933 

anklagar Piteåtidningens krönikör Norrbottens Kuriren och Norrbottens Allehanda för att 

kurtisera med nationalsocialisterna i Norrbotten. Kritiken mot högerns vacklade i frågan om 

nazismen och demokratins rättigheter i det svenska samhället syns även den tydligt i ledaren. 

(Piteåtidningen 1933 4 augusti s. 3). 

 

Om Nazismen och Hitler skrivs det ofta i negativa ordalag i Piteåtidningen under denna tid. 

Den socialdemokratiska andan genomsyrar tidningens rapportering.  Hitler, nazisterna i 

Tyskland och de svenska nationalsocialisterna refereras ofta till med nedsättande 

kommentarer och skämt och kåserier på dessas bekostnad förekommer titt som tätt.  
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Rapporter om ledande socialdemokrater som i det nazistiska Tyskland dödats eller skickats 

till koncentrationsläger får stor uppmärksamhet i tidningen. Bland annat rapporteras det om 

en Friedrich Husemann, socialdemokratisk riksdagsman och ordförande för det tyska 

gruvarbetarförbundet, som 1933 blivit skjuten under ett flyktförsök från ett 

koncentrationsläger för politiska fångar. I tidningen beklagar man detta och ser detta som 

ytterligare ett bevis på ”förvildningen och barbariet” som följt det nya nazistiska Tyskland i 

spåren (Piteåtidningen 1933 2 juni s. 4). 

 

I valtider lämnas stort utrymme i Piteåtidningen åt de socialdemokratiska värderingarna och 

det socialdemokratiska partiet får skriva långa inlägg. De andra partierna lämnas litet 

utrymme. Efter riksdagsvalet 1936 rapporteras stora framgångar för socialdemokraterna, total 

majoritet, i Piteå och att högern tappat många röster. Tidningen nämner också, som ”kuriosa”, 

att nationalsocialisterna erhållit hela fem röster i Piteå (Piteåtidningen 1936 21 september s. 

3). 

 

Piteåtidningen följer noga utvecklingen i Europa under hela 1930-talet. Judeförföljelserna och 

de antidemokratiska värderingarna diskuteras flitigt. I samband med ”Kristallnatten” 9-10 

november 1938, då judeförföljelserna verkligen tog fart i Tyskland, blev rubrikerna i 

Piteåtidningen stora och svarta.  Krönikören den 18 november 1938 rubricerar sin krönika 

med ”När judeblodet sprutar…”. I krönikan nämner krönikören flera exempel på olika 

övergrepp på judar som begåtts i det nazistiska Tyskland efter det nazistiska 

maktövertagandet och avslutar sin skildring med att uttrycka sin förfäran över den 

”fasaväckande förvildning” som rådde i det Tredje riket vid den tiden (Piteåtidningen 1938 18 

november s. 3). 

 

I samband med krigsutbrottet 1939 följer Piteåtidningen rapporteringen kring världsläget 

intensivt. Skepsisen mot Sovjetunionen och kommunismen lyser ofta igenom i tidningens 

rapportering och då den militära icke-angreppspakten mellan Sovjetunionen och Tyskland, 

Molotov-Ribbentroppakten, blev offentlig i augusti 1939 så är kritiken i Piteåtidningen hård 

mot Sovjetunionens agerande. I tidningens krönika från den 25 augusti 1939 så går 

författaren, Z. Höglund, till hårt angrepp på ”bolsjevikernas dubbelspel”.  Krönikan ägnas åt 
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ett fullständigt fördömande av den sovjetiska politiken genom århundradena, både 

tsarregimens och den nya kommunistiska ideologins politik. Bolsjevikernas helomvändning i 

sin hållning gentemot Nazi-tyskland kritiseras kraftigt. Tidigare hade allt samröre med 

nazisterna i Tyskland bestraffats hårt i Sovjetunionen och kallats högförräderi.  Författaren 

fruktar även att bolsjevikerna ska ”återta sin gamla ohöljt fientliga hållning gentemot 

socialdemokratin”. Detta antagande grundas på att Sovjetunionen i det läget mest troligtvis 

inte längre kände någon fruktan för fascismen. Krönikören förutspår en mörk framtid för 

demokratin i Europa då den antidemokratiska och diktatoriska bolsjevikregimen och 

Nazityskland gått samman mot de övriga demokratiska kulturstaterna i Europa 

(Piteåtidningen 1939 25 augusti s.4). 

 

Då Finska vinterkriget bryter ut i och med Sovjetunionens angrepp på Finland den 30 

november 1939 ställer sig Piteåtidningen oreserverat på Finlands sida i konflikten och 

fördömer Sovjetunionens agerande i hårda ordalag. Rapporter om ”ohyggliga scener” i 

Helsingfors under de sovjetiska bombardemangen av staden får stora rubriker under de första 

dagarna efter anfallet. ”Feghetens våld” heter en av tidningens krönikor den 4 december 1939. 

Krönikören anklagar Sovjetunionen för feghet då detta stora land anfaller det lilla Finland 

med sitt överlägsna krigsmaskineri. Enligt krönikören så kommer senare tiders barn att få läsa 

om denna ”ruttenhet i dikaturstatsmoralen” som denna handling medförde. Krönikan avslutas 

med att sända svenska folkets varma tankar till Finlands folk (Piteåtidningen 1939 4 

december s.4).  

 

Piteåtidningen kritiserar också hårt de kommunistiska tidningarnas, Norrskensflamman och 

Ny Dag, agerande efter Sovjetunionens anfall på Finland. Deras försvarande av det ryska 

handlandet fördöms hårt. Piteåtidningen anser att dessa båda tidningar låter sig utnyttjas av 

Sovjetunionen i spridandet av den kommunistiska propagandan och välkomnar ett indragande 

av dessa tidningars utgivning. Den demokratiska makten måste, enligt Piteåtidningens 

krönikör, agera kraftfullt mot alla sorters politiska krafter som inte verkar för ett demokratiskt 

samhälle, som kommunisterna och nazisterna. Krönikören applåderar myndigheternas beslut 

att förbjuda ytterligare utgivning av den kommunistiska tidningen Ny Dag (Piteåtidningen 

1939 4 december s.4).  
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I Piteåtidningen spekuleras det även efter Finska vinterkrigets utbrott över Sovjetunionens 

fortsatta agerande i kriget. Rädslan för ett sovjetiskt anfall även på Sverige tar sig olika 

uttryck i tidningen. Krönikören den 8 december 1939 frågar sig vilken överenskommelse 

Sovjetunionen och Tyskland har angående Norden. Denne spekulerar i att Sovjetunionen 

skulle ha ”tilldelats” Finland och Sverige medan Tyskland skulle ”lägga beslag” på Danmark 

och Norge. Alternativt skulle utvecklingen kunna bli, enligt krönikören, sådan att Tyskland 

och Sovjetunionen delade upp Sverige vid Dalälven ungefär med nazister i söder och 

kommunister i norr. Krönikören manar dock till lugn bland Sveriges befolkning och att man 

inte ska bedriva något ”nervkrig” mot sig själv genom att måla ”hin på väggen” 

(Piteåtidningen 1939 8 december s.4). 

 

Det visade sig senare att PT ändrade fokus från nazismen till kommunismen efter 

krigsutbrottet, speciellt efter finska vinterkriget. Detta på grund av det ökade hotet från 

Ryssland och kommunismen i norra Sverige. 
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6. Sammanfattande diskussion 
 

Mycket som skedde i Sverige i början av 1900-talet tydde på djupare sympatiseringar med 

den nazistiska ideologin. Sveriges roll i den rasbiologi som frodades under 1920- och 30-talen 

i Europa och som Hitler använde i sin raspolitik, var till exempel framträdande. Många 

framstående vetenskapsmän inom eugeniken arbetade vid det rasbiologiska institutet i 

Uppsala. Sverige hade vid denna tid bland de hårdaste steriliseringslagarna i världen. Gunnar 

och Alva Myrdal skrev även de i sin bok, ”Kris i befolkningsfrågan” att det svenska samhället 

skulle i största möjliga mån försöka undvika att låta människor som bara låg samhället till last 

föra sina gener vidare.   

 

En av anledningarna till att de svenska nazisterna aldrig vann någon egentlig politisk 

framgång i Sverige var att de aldrig var riktigt samlade och enade. Det fanns drygt nittio olika 

nazistiska organisationer i Sverige mellan 1924 och 1945 men endast mellan 1930 och 1933 

var de flesta samlade i ett enda stort parti, Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP). Efter 

1933 splittrades partiet av ideologiska skiljaktigheter då det fanns en tydlig vänster- och 

högerfalang inom partiet som ville leda partiet i helt olika inriktningar. Efter splittringen 

uppstod flera mindre partier som lyckades mer eller mindre bra. Inget nationalsocialistiskt 

parti fick dock nog med röster för att  få något mandat i riksdagen i något av de val som hölls 

under 1930-talet. I kommunvalen lyckades dock nationalsocialister erhålla mandat. De 

starkaste nationalsocialistiska fästena var i Bohuslän, i Skåne och i Norrbotten. 

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (NSPD), från 1938 Svensk Socialistisk Samling (SSS), 

var det största nationalsocialistiska partiet i Sverige vid denna tid. Det var ett ambivalent parti 

som både försökte frigöra sig från ”moderpartiet” det tyska nazistpartiet 

Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), och ändå behålla samma 

ideologiska grundtankar. NSPD/SSS var uppbyggd på samma sätt som tyska NSDAP, med 

stormavdelningar, ungdomsförbund och kvinnoförbund.  Det var ett i högsta grad elitiskt parti 

där nya medlemmar var tvungna att uppfylla hårda krav för att accepteras som medlem, som 

till exempel hög moral och gott anseende. De nya medlemmarna accepterades inte heller om 

de inte var av nordisk ras och svensk medborgare.  
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Det enda parti som haft nationalsocialistiska sympatier som erhållit mandat i riksdagen var 

Sveriges Nationella Förbund. De hade tre mandat mellan 1934 och 1936. De var från början 

högerns ungdomsförbund men bröt med högerpartiet 1934 och då fick de tre riksdagsmän 

med sig. De förlorade dock dessa i valet 1936. Det var inte ett uttalat nationalsocialistiskt 

parti men hade klara tendenser åt det hållet. Medlemmarna var väldigt pro-tyska och hade 

goda kontakter inom det tyska näringslivet. Detta parti arbetade för ett återinförande av den 

gamla adelns maktställning som denna innehaft före demokratins genombrott i Sverige 1917. 

De var ett väldigt elitistiskt parti. De var för en stark monarki och ville stärka kyrkans makt i 

samhället. 

 

Kommunistpartiet i Sverige genomgick flera splittringar från dess tillblivelse 1917 och till 

slut kvarstod endast en spillra av det ursprungliga partiet. Ideologiska meningsskiljaktigheter 

och tunga direktiv från Ryssland som många hade svårt att acceptera drev partimedlemmarna 

isär.  

 

I Norrbotten var nationalsocialisterna inte betraktade av myndigheterna som ett stort hot, utan 

dessa var mer oroade över kommunismens framfart. Kommunismen skulle bekämpas med 

hårda metoder enligt länsstyrelsen i Norrbotten. En hetsjakt på kommunister från militärens 

sida inleddes. Ett arbetsläger för kommunisterna inrättades i Boden 1940, dit registrerade 

kommunister beordrades.  

 

Sex av Sveriges tio ”rödaste” kommuner återfanns i Norrbotten. Som mest röstade 27 procent 

av norrbottningarna  på kommunisterna. Det var ofta relativt isolerade kommuner, där 

människorna upplevde en känsla av utanförskap i det svenska samhället. I Tärendö, som var 

Norrbottens allra kommunisttätaste kommun, var 88 procent finländare och detta bidrog med 

all säkerhet till den ”antisvedism” som uppstod där och på andra isolerade orter där 

kommunismen fick fäste. 

 

I sina memoarer nämner chefen för Övre norrlands trupper, Archibald Douglas hur han 

uppfattade kommunisterna i Norrbotten. De var enligt honom opåverkbara och konservativa 

och med en egentlig svag uppfattning om den kommunistiska ideologins egentliga innebörd. 
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Att det fanns kontakter mellan kommunisterna i Norrbotten och Moskva var uppenbart, men 

enligt Douglas var inte många av länets kommunister landsförrädare. 

 

Nationalsocialisterna i Norrbotten uppgår enligt Hübinettes bok till totalt ungefär fem procent 

av landets alla nationalsocialister, 1092 medlemmar av 20 790 medlemmar totalt. Det fanns 

som mest 19 lokalavdelningar i länet och det var inom NSPD/SSS. De starkaste fästena för 

nationalsocialismen i Norrbotten var i Tornedalen samt i militärstäderna Boden och Luleå. I 

Tärendö innehade nationalsocialisterna sex mandat i kommunfullmäktige. Anledningen till 

nationalsocialisternas framgångar i Tornedalen kan förklaras med närheten till Sovjetunionen 

och kommunismens utbredning. Rädslan för kommunismen var stor i Norrbotten.  

 

I Piteå hade varken nationalsocialismen eller kommunismen någon framgång. De enda från 

Piteå registrerade nationalsocialister jag kunnat finna i Hübinettes bok är 20 namn, alla var då 

medlemmar i SNF. Detta kan bero på att SNF hade stark dragningskraft på religiösa 

människor på grund av sin konservativa syn på kyrkan och samhället och lockade således 

medlemmar från de områden där kyrkan hade en stark ställning, i Piteåbygden bland annat 

Jävrebyn (nio medlemmar). Detta kan även förklara partiets starka ställning i Tornedalen, där 

det fanns starka religiösa rörelser. Piteå är också ett historiskt sett starkt fäste för 

socialdemokratin. Detta avspeglades tydligt i Piteåtidningens rapportering under 1930-talet 

gällande världsläget. Tidningen var starkt emot kommunismen och det var det som syntes 

mest i den rapportering som skedde. Nationalsocialismen i Norrbotten och Sverige verkade 

inte utgöra något större hot då det som skrevs i tidningen angående detta ofta var av 

häcklande och nedlåtande natur. Kommunismen fördömdes dock ofta och i hårda ordalag. 

Rädslan för kommunismen verkade vara betydligt större än rädslan för nazismen. Vid Finska 

vinterkrigets utbrott så ökade denna kommunisträdsla väsentligt här i Norrbotten. Krönikören 

i Piteåtidningen spekulerar om Sovjetunionens och i viss mån Tysklands fortsatta planer för 

de andra länderna i Norden. I och med Norrbottens geografiska läge så var alltså rädslan för 

kommunismen väsentligt större än för nazisterna i Tyskland. I Piteåtidningen blommar de 

socialdemokratiska värderingarna och propagandan upp efter Finska vinterkrigets utbrott. De 

hätska tongångarna i tidningen gentemot andra ideologier, och kommunismen i synnerhet, gör 

sig tydligt påminda då man läser tidningarna. De kommunistiska tidningarna Ny Dag och 
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Norrskensflammans stöd för det sovjetiska agerandet fördöms hårt i Piteåtidningen och man 

applåderar ett totalt förbud av sådan nationsfientlig propaganda.  

 

Jag tror att genom att framhålla socialdemokratin så tydligt påverkade Piteåtidningen det 

starkt socialdemokratiska politiska klimatet i Piteåbygden. Det lämnades litet utrymme till 

andra åsiktsströmningar i tidningen och detta måste naturligtvis ha påverkat innevånarna i 

Piteå, då Piteåtidningen var den dominerande tidningen i området. 

   

Socialdemokraternas starka ställning i Piteå syns tydligt i riksdagsvalsresultaten från 

riksdagsvalen 1936, 1940 och 1944. I alla val erhöll socialdemokraterna en klar majoritet av 

rösterna. Nationalsocialisterna erhöll röster endast i valet 1936 medan kommunisterna fick 

röster i alla tre valen, dock en blygsam procent av rösterna.  

  

Jag har alltså inte funnit något belägg för att varken nazisterna eller kommunisterna hade 

någon större framgång i det starkt socialdemokratiska Piteå.     
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