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ABSTRACT 

1917 splittras Sveriges Socialdemokratiska Arbetarparti, (SAP), och utbrytarpartiet Sveriges 

Socialdemokratiska Vänsterparti, (SSV), bildas. Detta innebär en katastrof för SAP i 

Norrbotten. Trots detta är man 1924 återigen det största socialistiska partiet i länet sett till 

röstandelen i ett andrakammarval. Hur denna upphämtning kunde ske är frågan som denna 

uppsats försöker besvara. Undersökningen har gjorts genom ett ingående studium av SAP:s 

arbetarekommuns i Luleå interna verksamhet 1917-1924. Detta studium har kompletterats 

med studier av utvecklingen för SAP på riksnivå, SAP:s partidistrikt i Norrbotten och SSV 

under den aktuella perioden. Sammantaget möjliggör detta slutsatserna att grundandet av den 

nya partitidningen NSD, interna konflikter och splittringar inom SSV och de erfarna och 

engagerade ledarna inom SAP i Norrbotten och i Luleå är starkt bidragande orsaker till SAP:s 

upphämtning. 
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1.   INLEDNING 

På Sveriges Socialdemokratiska Arbetarpartis (SAP) tionde kongress, den 12:e-14:e februari 

1917 får den interna konflikt som skakat partiet under ett flertal år sin lösning.1 Konflikten har 

stått mellan en vänsterfalang, (där ungdomsförbundet och det norrbottniska partidistriktet 

ingår), och en högerfalang, (där partiledningen ingår), inom partiet. Stridsfrågorna har varit 

ledningens otydliga hållning i försvarsfrågan där vänsterfalangen hävdar en oförsonlig 

antimilitarism som den linje som stämmer överens med partiets program och principer, och 

samverkan med liberalerna som anses vara på väg mer och mer mot höger.2 Partiledningen 

lägger nu vid kongressen fram en resolution som syftar till att få ett slut på den interna 

kritiken. Resultatet blir en partisprängning. Vänsterfalangen utträder ur partiet och den 13:e-

16:e maj 1917 hålls en konstituerande kongress för Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti 

(SSV).3 På riksnivå får inte SSV någon markant inverkan. I andrakammarvalet samma år får 

SSV 8,1% av rösterna medan SAP får 31,1%.4 SAP tappar endast ett mandat i andra 

kammaren, man går från 87 till 86 st.5  

     I Norrbotten får däremot partisplittringen mycket allvarliga konsekvenser för SAP:s del. 

Hela partidistriktet går över till SSV och tar med sig partitidningen Norrskensflamman (Nfl). 

Antalet SAP medlemmar i Norrbotten sjunker från 1945 st den 1:a januari 1917; till 344 st 

samma tid 1918.6 Då man har förlorat sin organisation, större delen av medlemmarna, 

partitidningen och är på ruinens brant ekonomiskt är det inte märkligt att SAP gör ett 

katastrofval i Norrbotten 1917. I andrakammarvalet får SAP 9,1% av rösterna och SSV 

41,1%.7 Detta ska ses i förhållande till att SAP i 1914 års andrakammarval får 53,7% av 

rösterna i Norrbotten. Trots denna katastrof har man endast sju år senare, 1924, arbetat sig ur 

krisen och är åter det största socialistiska partiet i Norrbotten om man ser till antalet röster i 

ett andrakammarval.8 Detta innebär också inledningen på en långvarig uppgångsperiod för 

SAP i Norrbotten. Det är denna tid som ska undersökas i uppsatsen; åren 1917-1924.     

                                                           
1 Bäckström, Knut (1977) Arbetarrörelsen i Sverige 2. Göteborg: Tema Nova. s 233-241. 
2 Jaringe, Curt (1957) Den Norrbottniska Arbetarrörelsen. Uppsats för proseminariet i Statskunskap, Uppsala. s 
43 
3 Matti, Bengt (årtal ej angivet) Kommunismen i Norrbotten. Opublicerad lic-avhandling. Arkivet Norrbottens 
Minne, Luleå. s 34. 
4 Ibid. Bilaga V s 19. 
5 Kjellvard, Henry (1962) Arbetarrörelsen i Sverige. Stockholm: Tidens Förlag. s 97 
6 Nyström, Maurits (1985) En Väldig Kraftmätning. Luleå: Norrbottens Museum. s 110. 
7 Ibid. s 86. 
8 Nyström, Maurits En Väldig Kraftmätning. s 106. 
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     Kampen mellan SAP och SSV ses här som kampen inom arbetarrörelsen mellan 

parlamentaristiska och demokratiska krafter å ena sidan, och antiparlamentaristiska och 

revolutionära å andra sidan. SAP:s linje var att arbeta inom samhällets ramar för att förbättra 

arbetarnas tillvaro med hjälp av reformer. Man var inte villiga att driva en alltför radikal 

politik med resultatet att man förlorade möjligheten att påverka riksdagen och det politiska 

etablissemanget. SSV ville få till stånd en revolutionär utveckling i Sverige av sovjetisk 

modell, såg inga problem i att nyttja utomparlamentariska metoder och var inte beredda till 

några som helst kompromisser för att uppnå sina mål.9

     Även om denna kamp avgjordes snabbt på riksplanet, till SAP:s fördel, såg resultatet för en 

tid ut att bli det omvända i Norrbotten. Att SAP lyckades vända utvecklingen och bli den 

dominerande kraften i den norrbottniska arbetarrörelsen återigen måste ses som viktigt för den 

framtida utvecklingen. Om SAP istället hade tynat bort efter partisplittringen och SSV fått en 

konsoliderad ställning i Norrbotten bör rimligtvis den politiska utvecklingen ha blivit 

annorlunda; för regionen och kanske för landet. Därför är SAP:s återhämtning intressant och 

relevant att undersöka.  

 

1.1 Syfte och Frågeställning. 

Denna undersökning ska dock inte i första hand utföras på länsnivå utan på kommunnivå. 

Detta eftersom SAP var största socialistiska parti sett till hela länet 1924 men det var inte så i 

alla kommuner, t ex Kiruna och Tärendö.10 Det blir Luleå kommun som får utgöra underlag 

för den här undersökningen. Här blir SAP största socialistiska parti 1924 och här finns också 

en socialdemokratisk arbetarkommun under hela den aktuella tidsperioden. Många av SAP:s 

arbetarkommuner i Norrbotten gick nämligen över till SSV efter splittringen, och på grund av 

det allvarliga läge man befann sig i tog det tid innan nya kunde bildas. Syftet är alltså att 

undersöka den socialdemokratiska arbetarkommunens verksamhet i Luleå under perioden 

1917-1924 för att om möjligt besvara frågan: Vilka faktorer bidrog till att SAP i Luleå kunde 

återhämta sig efter partisplittringen 1917? 

 

1.2 Abstraktion och Metod. 

Uppsatsens specifika frågeställning leder vidare till den allmänna teoretiska frågan: Vad krävs 

för att ett politiskt parti ska nå framgång? Med framgång menas här naturligtvis röstsiffror 

eftersom det är en demokratisk stat vi talar om. Det är inte alls någon lätt fråga att besvara, 

                                                           
9 Berättelse över Soc. –Dem Vänsterpartiets verksamhet 1918. Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
10  Matti, Bengt. a.a Bilaga III s 10. 
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sedd ur ett visst perspektiv till och med omöjlig. Att lägga upp en handlingsplan för hur ett 

parti ska nå maximal framgång i ett val är knappast möjligt, det kommer heller inte att göras 

försök till i denna uppsats. Däremot borde det inte vara omöjligt att ställa upp några 

grundläggande villkor som när de uppfylls rimligtvis ökar ett politiskt partis framgångar; och 

därigenom skapa en abstrakt modell som kan nyttjas som en grund för denna undersökning.   

     Det första som måste finnas är ett budskap. Mera specifikt ett budskap som, vid en given 

tidpunkt, kan tilltala ett tillräckligt antal människor för att ett signifikant antal röster ska 

kunna vinnas. Att ha ett budskap som bara tilltalar en minoritetsgrupp, som exempel att gå till 

val med ett partiprogram som förespråkar ett kommunistiskt samhälle av sovjetisk modell i 

dagens Sverige, sätter en gräns på möjlig framgång med parlamentariska medel, oavsett vilka 

andra villkor som uppfyllts. 

     När ett för samtiden relevant budskap finns måste det förmedlas till de potentiella väljarna. 

Detta görs i huvudsak på två sätt; genom arbete av partiets egna medlemmar och genom 

massmedia. Partimedlemmarna sprider budskapet genom lokal agitation även mellan men 

oftast under valrörelserna. Agitationen kan vara muntlig; föredrag, offentliga tal och debatter, 

men också skriftlig i form av broschyrer, pamfletter och litteratur som delas ut eller görs 

tillgänglig, gratis eller till försäljning, på allmänna platser. Ett villkor för effektiv agitation av 

medlemmarna är organisation av desamma. Partiföreningar utspridda så lokalt som möjligt, 

för att genom lokalkännedom kunna framhäva de delar av partiets program som är mest 

relevanta på orten, och också för att möjliggöra väljarkontakt. Dessutom arbetar 

partimedlemmar oftast gratis eller mot en smärre ersättning och innebär inkomster för partiet i 

form av medlemsavgifter. 

     Det andra sättet att sprida sitt budskap är genom massmedia, och helst då genom en 

officiell partitidning. En egen partitidning tar inte ut höga avgifter av partiet som andra 

tidningar gör, de kan till och med ge partiet inkomster. Dessutom har en tidning potential att 

nå ut till större folkgrupper än exempelvis valbroschyrer. En välskriven tidning med ett brett 

urval av reportage lockar läsare som inte nödvändigtvis är speciellt politiskt intresserade. 

Dessa får på så vis ta del av det politiska budskapet som de troligen inte annars tagit del av på 

samma sätt, detta kan i bästa fall leda till omvändning eller ökat engagemang och ger i vilket 

fall inkomster i form av sålda tidningar. 

     Slutligen finns så ytterligare ett som behövs för att hålla igång agitationen, tryckpressarna 

och valarbetet; pengar.  

     Samtliga dessa villkor kan hänföras till interna egenskaper hos partiet. Naturligtvis spelar 

även yttre faktorer roll. Dessa är dock betydligt mer problematiska att beskriva och 
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undersöka. Ett begrepp som är intimt förknippat med politik och val är den sk allmänna 

opinionen. Problemet med detta begrepp är att även om det ofta används finns ingen 

konsensus kring begreppets innebörd. Att definiera det är alltså problematiskt ur vilket följer 

att en operationalisering är ännu svårare. Ett försök att definiera begreppet skulle kunna vara: 

De politiska frågor som anses viktiga av allmänheten vid en given tidpunkt och som kraftigt 

inverkar på resultatet i demokratiska val. Om vi nöjer oss med denna enkla definition uppstår 

nästa problem: Hur tar man reda på vilken den allmänna opinionen är vid en viss tidpunkt? 

Bara att utföra en sådan undersökning i vår samtid är fyllt med problem, och jag tror inte att 

någon grupp eller person finns som klarar att ge ett definitivt svar på denna fråga. Om vi 

dessutom ska besvara denna fråga för en historisk period då det tillgängliga källmaterialet inte 

är nedtecknat med en tanke på denna fråga, blir uppgiften omöjlig. En mycket elegant lösning 

på uppsatsens frågeställning hade varit att visa hur SAP i högre grad än SSV svarar mot den 

allmänna opinionen i sitt budskap. Det är dock knappast möjligt och ska här inte försökas. En 

annan yttre faktor som är intressant och går att undersöka är konkurrerande partier och deras 

utveckling under tidsperioden. Det ska dock göras klart att det endast är ett parti förutom SAP 

som ska undersökas och det är SSV.  Förutom av de orsaker som ges i inledningen kan en till 

anges: SSV och SAP vänder sig till samma grupp i sitt agitationsarbete: arbetarklassen.11

     Den mycket enkla och idealiserade modell för ett partis väg till framgång som här har lagts 

fram ska alltså användas som teoretisk bakgrund till undersökningen, och en försiktig hypotes 

som kan deduceras ur den är att SAP i Luleå år 1924 kommer att ha större ekonomiska 

resurser, effektivare organisation, fler medlemmar, en starkare röst i massmedia och en mer 

utbredd agitation än år 1917. En annan hypotes som kommer undersökas är att SSV kommer 

att ha haft negativa inslag i sin utveckling under samma period, vilket i sin tur kommer att 

leda till positiva effekter för SAP:s del. Denna hypotes har ställts upp utifrån tanken att då 

SAP och SSV befinner sig i ett rivalitetsförhållande, och jag vill undersöka varför den ena 

parten kommer att bli starkare än den andra, det vid en sådan undersökning inte enbart är 

relevant att se till den vinnandes styrkor men också den förlorandes svagheter. 

     Den metod som ska användas för att fylla ut teorin med empiri och besvara 

frågeställningen blir omväxlande kvalitativ och kvantitativ. Kvantitativa data har redan 

använts i form av statistik och mera sådan kommer fortsättningsvis. Kvalitativa data kommer 

nyttjas iform av interna dokument såsom mötesprotokoll, årsberättelser o dyl, men även 

naturligtvis avhandlingar och litteratur om arbetarrörelsen i Norrbotten. Luleå och övriga 

Sverige. En sammansättning av dessa data för att ge en så heltäckande bild som möjligt av 
                                                           
11 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. s 145. 
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SAP:s verklighet och reaktion på denna under den angivna tiden ska utföras. Denna bild ska 

förhoppningsvis också visa upp svaret på frågan som ställts. 

 

1.3 Forskningsläge, Material, Källkritik och Disposition. 

Vad gäller arbetarrörelsen på riksnivå finns ingen brist på material eller forskning. När det 

gäller Norrbotten finns förvånansvärt lite och när det gäller specifika kommuner ännu mindre 

material att tillgå. Det som har hittats används i uppsatsen. När det gäller Norrbotten är det 

översiktliga verk som finns att tillgå. En väldig kraftmätning av Maurits Nyström, (fil. 

doktor), är en översikt över arbetsrörelsens trettio första år i Norrbotten, (den slutar 1923). 

Därutöver finns en jubileumsskrift utgiven då arbetarrörelsen i norr fyllde 100 år, (1989). 

Utöver dessa finns två akademiska uppsatser Den norrbottniska arbetarrörelsen av Curt 

Jaringe, som behandlar tiden fram till 1917, och Kommunismen i Norrbotten av Bengt Matti, 

som bara behandlar SAP parentetiskt då dess huvudämne är kommunismen. Sedan nämns 

naturligtvis partisplittringen i de böcker och avhandlingar som finns om arbetarrörelsen på 

riksnivå och även i böcker om Sveriges politiska historia på 1900-talet. Dock aldrig särskilt 

ingående just eftersom splittringen inte fick någon stor inverkan på riksnivå. Det finns även 

litteratur av amatörer. Till exempel en viss Arne Isaksson som har skrivit några digra luntor 

om arbetarrörelsen i Norrbotten. Dessa är tyvärr inte skrivna med några vetenskapliga eller 

akademiska ideal i åtanke. De är därför kraftigt ostrukturerade och i stort sett en stor samling 

referat av tillgänglig information, som faktiskt läggs fram tydligare i primärkällorna själva. 

Dessutom är herr Isaksson väldigt partisk i framställningen av sina data. Han ställer sig tydligt 

på kommunsisternas sida. Isakssons verk har på grund av allt detta inte nyttjats i denna 

uppsats.    

     Primärkällorna har hämtats från Folkrörelsernas Arkiv i Luleå. Där finns mötesprotokoll, 

årsberättelser, revisionsberättelser, korrespondens och övrigt material från SAP:s 

arbetarkommun i Luleå och Partidistriktet i Norrbotten. Vissa interna dokument från SSV har 

även de undersökts.  

     Vad gäller källkritik finns inte egentligen mycket att kritisera. Litteraturen som använts är 

författad av akademiskt välmeriterade personer. Vilket naturligtvis inte är någon absolut 

garanti för ofelbarhet, men vilket ändå ger en hög grad av trovärdighet åt materialet. Den 

litteratur som inhämtats går dessutom utöver de arbeten som refereras i uppsatsen. Vilket 

medför att fakta aldrig egentligen kommer från ett verk utan i de flesta fallen kunnat 

återfinnas i ett flertal verk. Detta ger givetvis en större säkerhet på att de anförda uppgifterna 

är korrekta. Bengt Mattis licentiat-avhandling Kommunismen i Norrbotten kan eventuellt 
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kräva en viss försiktighet. Detta eftersom den inte publicerats. Ett exemplar av densamma 

återfinns på arkivet Norrbottens Minne i Luleå och det är genom detta arkiv jag tagit del av 

den. På avhandlingens omslagsblad finns dessutom noterat att vissa smärre korrigeringar 

behöver göras. Vilka korrigeringar det skulle vara fråga om nämns inte vidare. På grund av 

detta synes mig en viss skepsis lämplig. Eftersom jag ur denna källa mest hämtat 

statistikuppgifter och vissa översiktliga fakta som till stor del kunnat verifieras på annat håll, 

anser jag dock källan inte vara problematisk för denna undersöknings vidkommande. Vad 

gäller primärkällorna bör inga problem finnas med dessa; och då menar jag i förhållande till 

det syfte med vilket jag undersökt dem. Det syftet har varit att belysa hur det interna arbetet i 

SAP:s arbetarekommun i Luleå utförts under den aktuella tidsperioden. Med detta syfte i 

åtanke ser jag inga problem av källkritisk karaktär. Dispositionen av uppsatsen kommer 

läggas upp på följande vis: Först historiska översikter kring SAP:s verksamhet på riksplanet 

1917-24, och SSV:s utveckling under samma period. Detta eftersom dessa två rimligtvis bör 

ha inverkan på utvecklingen för SAP i Luleå. Efter dessa översikter framläggs den specifika 

informationen som funnits i arkiven om SAP:s arbetarkommun i Luleå, blandad med vissa 

uppgifter kring hela SAP:s partidistrikt i Norrbotten, varefter uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande diskussion. 
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2.    HISTORISKA ÖVERSIKTER. 

2.1 SAP på riksnivå 1917-1924. 

Partisplittringen 1917 var alltså inget stort avbräck för socialdemokratin ur ett riksperspektiv. 

Tvärtom kunde man i oktober 1917 för första gången komma i regeringsställning. Det var en 

samregering med liberalerna, (som då var ett vänsterparti ehuru ett borgerligt sådant). 

Tillsammans kunde man genomföra en betydande rösträttsreform år 1918 vilken bland annat 

innebar rösträtt för kvinnor och allmän rösträtt vid kommunala val. Denna reform undanröjde 

de sista stora hindren för en verklig demokrati i Sverige. 1919 kunde man dessutom få igenom 

åttatimmars-arbetsdag.12

     Efter att ha uppnått detta var dock inte vidare samarbete möjligt och 1920 sker ett 

regeringsskifte. Socialdemokraterna bildar då ensamma regering. Då man saknar majoritet i 

riksdagen kan denna regering inte åstadkomma något konkret. Inte heller efter 

andrakammarvalet 1921, det första val då rösträttsreformerna från 1918 utförts till fullo, 

uppnås någon majoritet för SAP, något som förväntats. Man bildar ändå regering efter valet. 

     I februari 1923 utsätts minoritetsregeringen för en kris. Statens arbetslöshetskommision 

har nämligen möjlighet att avstänga de arbetslösa som inte går in som strejkbrytare, när 

sådana tillfällen ges, från understöd. Detta sker också när en serie lockouter inom olika delar 

av arbetsmarknaden sker vid denna tidpunkt. Den socialdemokratiska regeringen försöker 

naturligtvis lösa detta till arbetarnas fördel, men då man inte kan få igenom sin proposition i 

riksdagen tvingas man avgå. 

     Inför andrakammarvalet 1924 är SAP:s mål att få egen majoritet i parlamentet. Man går 

därför ut med löften om en nedskärning av försvaret, (detta var en viktig fråga inom 

arbetarrörelsen, eftersom militären sågs som ett medel  samhället nyttjade för att hålla 

arbetarna nere13), samt fortsatt arbete med sociala reformer. Man vädjar också till folket att 

göra socialdemokratin fri från nödvändigheten att uppnå kompromisser med borgarna. En viss 

framgång får också SAP i valet, dock inte tillräcklig för egen majoritet. Med hjälp av 

liberalerna och det nybildade partiet de folkfrisinnade kan man dock genomföra de utlovade 

nedskärningarna i försvaret.14

 

 

                                                           
12 Arbetarrörelsen. (1978) Forum AB s 96. 
13 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. s 33. 
14 Arbetarrörelsen. (1978) Forum AB s 106-108. 
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2.2 SSV 1917-1924  

Vad som orsakar partisplittringen är alltså konflikten kring främst försvarsfrågan och partiets 

samverkan med liberalerna i riksdagen. Denna konflikt har dock pågått ett flertal år. Varför 

ska splittringen ske just 1917? Den orsak som anges i inledningen; att den resolution som 

partiledningen lägger fram vid kongressen tvingar fram en splittring, är visserligen sann: 

Detta är den utlösande faktorn. Att enbart ange resolutionen som orsak är dock inte helt 

tillfredställande. Vänstergruppen inom partiet skulle troligen mildrat sin kritik om man inte 

ansåg tiden mogen för sin politik. 1917 var dock ett oroligt år i Sveriges historia och kunde 

mycket väl ses som gynnsamt för en revolutionär politik. Revolution hade utbrutit i Ryssland 

under våren och detta inspirerade naturligtvis många socialister. Arbetarna hade det också 

besvärligt. På grund av det pågående världskriget är det brist på bröd och potatis, 

arbetarklassens basföda vid denna tid. Dessutom är man mycket dåligt betalda, och inte heller 

har socialdemokratin ännu lyckats åstadkomma några viktiga förändringar genom sitt arbete i 

riksdagen.15 Demonstrationer och mer dramatiska manifestationer sker också runt om i landet. 

T ex i Tranås där 8 ton potatis beslagtas av folket och säljs till ca en fjärdedel av priset. 

Nämnas kan också hungerkravallerna på Seskarö detta år och ett flertal andra händelser i bl a 

Borlänge, Stockholm, Gävle och Borås.16 Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti grundas 

alltså i Stockholm vid en kongress mellan den 13:e och 16:e maj 1917. Klimatet är till synes 

gynnsamt för deras politik. Man har över 20000 medlemmar, (jämför med 114 450 för 

SAP17), däribland SAP:s ungdomsförbund och Ångermanlands och Norrbottens 

socialdemokratiska partidistrikt.18 Det tillgängliga stödet för SSV visar sig dock vara mycket 

svagare än vad man trott vilket visats i inledningen.  

     Trots de revolutionära tongångar som återfinns i dess 1-maj manifest från 1918 försöker 

man få till stånd ett samarbete med socialdemokraterna detta år. Det man vill uppnå är bland 

annat att bilda en socialistisk regering stödd av arbetarråd enligt sovjetisk modell, avskaffa 

första kammaren, ge arbetarna kontroll över industrin, en fullständig nedläggning av 

militärväsendet samt andra punkter som är lika radikala och lika parlamentariskt 

ogenomförbara. Man sänder först en deputation till den liberale statsministern Edén, som 

dock inte ens tar emot deputationen. Sedan försöker man alltså få SAP att gå med på att bilda 

en regering som ska driva dessa punkter, i utbyte ska SSV stödja en sådan regering. Även om 

                                                           
15 Hadenius, Stig (1996). Svensk Politik under 1900-talet. Stockholm: Tiden Athena förlag s 45-48.  
16 Zennström, Per-Olov (1977) Klasskampen 1917-1939 En Kommunistisk Krönika. Arbetarkultur. s 10-11. 
17 Kjellvard, Henry Arbetarrörelsen i Sverige. s 97. 
18 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. s 34-35. 

 10



SAP faktiskt lyssnar och tar upp en diskussion är man aldrig nära att nå en överenskommelse. 

SAP vill inte samarbeta med något parti som inte oförbehållsamt erkänner sig till 

parlamentarismen, att genomföra dessa förändringar utan folkomröstning eller att gå till val 

med denna politik som plattform ser man dessutom som omöjligt.19

     I juni 1919 radikaliseras SSV ytterligare då man går med i Komintern, (en internationell 

förening av kommunistiska partier som styrdes av det ryska kommunistpartiet20). Detta 

medlemskap kommer att leda till en partisplittring för SSV 1921. Kominterns andra kongress 

som hölls 1920 har ställt upp ett antal punkter vilka alla medlemmar av Komintern måste 

acceptera. Det är dessa punkter man inom SSV ska ta ställning till på en kongress 1921. En 

minoritet inom partiet vill inte ansluta sig till Kominterns direktiv förbehållslöst. Majoriteten 

inom partiet är dock för ett villkorslöst accepterande och den oliktänkande minoriteten 

utesluts ur partiet. Partimajoriteten byter nu namn till Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 

och den uteslutna minoriteten fortsätter existera som SSV. SKP antar också ett nytt 

partiprogram vid denna kongress där det bland annat talas om att arbeta utomparlamentariskt 

för samhällets omstörtande och införande av proletariatets diktatur. SKP och SSV ställer upp 

gemensamt i valen men det är SKP som är det starkaste partiet, (i Norrbotten, på riksplanet är 

man fortfarande minoritetspartier).21 1923 går det sargade SSV åter in i SAP.22 I November 

1924 är det så dags för en ny splittring för SKP då partiordföranden Z. Höglund och en liten 

grupp kring honom utesluts ur partiet. Återigen är det ofullständig trohet mot Komintern som 

ligger bakom beslutet. Höglund försöker driva ett kommunistiskt parti men får 1925 ge upp 

och återgår till SAP. För SKP:s del orsakar detta inget större problem. I andrakammarvalet 

1924 får man 22,8% av rösterna i Norrbotten, (jämfört med 21% i andrakammarvalet 192123), 

medan Höglunds kommunistparti får 1.1%.24

                                                           
19 Berättelse över Soc. –Dem Vänsterpartiets verksamhet 1918. Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
20 Arbetarrörelsen (1978) s 288. 
21 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. s 38-40. 
22 Groth, Östen. Lundholm, Kjell (red.) (1989) Norrbotten 1989 – Arbetarrörelsen i Norr 100 år. Luleå s 13. 
23 Nyström, Maurits (1985) En Väldig Kraftmätning s 106. 
24 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. s 40-43. 
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3. FALL OCH UPPGÅNG: 

- Luleå Socialdemokratiska arbetarkommun 1917-24. 

3.1 1917. 

Den 29:e april 1917 nybildas Luleå Socialdemokratiska arbetarekommun, av en liten grupp 

som inte kunnat godta distriktets och den förra kommunens beslut att övergå till SSV. Den 

nya kommunen har vid sitt konstituerande möte nitton medlemmar. Trots den kaotiska 

situationen är man inte handfallna och en mängd viktiga beslut fattas. Ny styrelse utses och 

man ansluter sig till det likaledes nybildade partidistriktet. Ett ombud som ska skickas till 

distriktskongressen utses också, man är dock vid denna tidpunkt inte säkra på om det kommer 

att bli någon. Vidare skall ett föredrag hållas redan i maj då partisekreterare Gustav Möller 

väntas till Luleå. Man ska också delta i 1:a maj demonstrationen. Slutligen ska styrelsen ta 

tillbaka kommunens tillgångar som nu är i SSV:s händer något man tycker är orätt. Det är 

alltså inte någon anda av defaitism som råder trots allt. Mötets beslut ska föras till 

Norrskensflamman (Nfl) för publicering. Något som kan synas märkligt då Nfl nu är SSV:s 

partitidning. (Nfl var dessutom redan innan partisplittringen en av de starkaste kritikerna mot 

SAP:s ledning och dess politik.25) 

     Det visar sig dock vid nästa möte att det möjligen var ett misstag att sätta in notiser i Nfl. 

Man fattar nu beslut om att gå till redaktionen för att protestera mot deras kritik mot SAP och 

framförallt mot att de notiser de lämnar in publiceras tillsammans med bitska kommentarer. 

     Att 1917 är ett krisår märks på att arbetarkommunen endast har tre möten på hela året. 

Någon hjälp med agitationen till årets andrakammarval kan inte fås från distriktets håll, av 

förståeliga skäl. Ett tydligt tecken ytterligare är att man söker valsamarbete med SSV. Man 

ska ha gemensam lista och allt SAP kräver är en kandidat på listans tredje plats och en 

suppleant. Redan vid andra mötet man har i juli talas dock om möjligheten att ge ut en 

partitidning, dock bara under årets valrörelse. Frågan om en partitidning bordläggs dock, 

antagligen på grund av att resurser saknas. Man ska också anordna en bal för att stärka 

partikassan.26

I andrakammarvalet 1917 får SAP 5,4% av rösterna i Luleå. SSV får 45,6%.27

 

 

                                                           
25 Jaringe, Curt (1957) Den Norrbottniska Arbetarrörelsen. Uppsats för proseminariet i Statskunskap, Uppsala s 
32-40. 
26 Protokollbok för Luleå arbetarkommun 29/4-18/11 1917. Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
27 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten Bilaga III s 10. 
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3.2 1918. 

1918 är även det ett år som inte lämnat mycket spår efter sig i protokollen. Inte mycket verkar 

heller ha blivit bättre. Balen har visserligen genomförts och också gett en viss vinst. Även i år 

har man dock bara tre möten. Man kan heller inte sända något ombud till distriktskonferensen 

i Malmberget, men ska försöka kontakta konferensen via telefon. Då man vid konferensen 

bland annat ska diskutera det viktiga landstingsvalet, (landstinget utser ledamöterna i första 

kammaren), bör rimligtvis antagas att frånvaron endast sker på grund av att man inte har 

något val. Det finns dock långt gångna planer på att starta en tidning. Offert på tryckningen 

har tagits in och både tidningens namn och redaktion diskuteras. I april beställs femtio 

exemplar hem för demonstration och det beslutas att styrelsen ska prenumerera på tidningen.28

Partidistriktets verkställande utskott skickar dessutom ut ett brev till distriktets 

arbetarekommuner i juli. I brevet framhålls den stora vikten av att partiet får en egen tidning i 

Norrbotten. En tidning ska vara så viktig att utan en sådan är en återhämtning efter 

partisplittringen inte möjlig. Norrskensflammans täta och hätska angrepp på SAP måste få en 

motkraft i det offentliga rummet. Man ser ingen annan rimlig lösning på detta problem än en 

partitidning. Alla partimedlemmar i Norrbotten uppmanas till agitation för partiet och 

värvning av prenumeranter till den kommande partitidningen.29

Den 7:e november 1918 konstitueras så Tryckeriaktiebolaget Norrländska Socialdemokraten, 

och den 9:e december samma år utges det första numret.30

 

3.3 1919. 

Under detta år blir det bättre fart på kommunens arbete och långt fler möten hålls. I början av 

året diskuteras det nära förestående stadsfullmäktigevalet. Stadens valkretsindelning bör 

ändras anser man. Staden är då indelad i en västlig och en östlig valkrets. Detta anses 

olämpligt eftersom högern förväntas dominera den västra och SSV likaledes dominera den 

östra. Det blir på grund av detta svårt för de övriga partierna att komma till tals i valen. Man 

önskar istället från kommunens sida se en indelning i en nordlig och en sydlig krets. I februari 

visar sig även den önskade kretsindelningen ha blivit verklighet. Valet diskuteras ytterligare 

och man kommer fram till att den personliga agitationen bör vara mest framträdande. 

Styrelsen ska givetvis hjälpa till i den mån man kan genom att anordna föredrag, agitera i 

                                                           
28 Protokollbok för Luleå arbetarkommun 20/1-10/4 1918. Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
29 Brev från Norrbottens Soc.dem partidistrikts V.U. till distriktets arbetarekommuner 15/7 1918. 
Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
30 Nyström, Maurits En Väldig Kraftmätning. s 86. 
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partitidningen och skicka ut affischer och flygblad. Styrelsen framhåller i sin tur att 

medlemmarna har en skyldighet till värvning av nya medlemmar. Inte heller bara agitation 

under valrörelsen som ska utgöra det politiska arbetet. Medlemmarna ska lära sig hur man 

utför offentliga uppdrag och övervakar det politiska arbetet. Som det är nu deltager man inte 

tillräckligt aktivt i kommunens möten. Mera diskussion efterfrågas. Den 23:e hålls sedan 

årsmöte som inleds med en offentlig del. Den offentliga inledning är man på det efterföljande 

slutna mötet mycket nöjda med. Ett föredrag gavs där socialdemokratisk politik jämfördes 

med övriga partiers. I denna jämförelse lyckas talaren mycket bra med att framhäva 

socialdemokratins fördelar. ”I synnerhet gentemot vänstersocialisterna.”31 Vidare meddelas 

att man faktiskt gått med vinst under det föregående året. I kassan finns 32,25 kronor. 

Stadsfullmäktigevalet kommer återigen upp och nu diskuteras av vikten att ha kvinnor med på 

röstlistan. Det beslutas också nästa möte att fyra av de tjugotvå kandidaterna i valet ska vara 

kvinnor. Vidare beslutas att man ska ställa upp i valet under beteckningen Arbetarpartiet. Vid 

det senare landstingsvalet önskas samarbete med SSV, och förfrågningar härom ska göras. 

Det visar sig dock i mars att av de som var ansvariga för förfrågningen hade den ena blivit 

sjuk och den andra rest bort. Någon förfrågan har därför aldrig gjorts och det är nu försent. 

Insamling av frivilliga bidrag till valrörelsen företas också. 

     I April börjar arbetet för att främja NSD:s tillväxt. Det anses givet att varje 

kommunmedlem ska teckna prenumeration. Därutöver ska värvningsarbete av utomstående 

prenumeranter bedrivas. Arbetarkommunens område har indelats i mindre områden där 

sammanlagt femton personer ska vara verksamma med att värva prenumeranter. I övrigt är 

situationen tung. Man kan inte anordna något uppträde från kommunens håll den 1:a maj. 

Medlemmarna får därför gå i det tåg dom känner sig hemma i. Inte ens ett nytt standar kan 

införskaffas tills valkostnaderna täckts. Dock ska första majtidningar tas hem till försäljning. 

Under sommaren hålls inga möten vilket är praxis. Nästa möte äger rum i september, och 

pengar är det fortfarande ont om. Fortfarande kan inte något nytt standar köpas. Från och med 

den 15 samma månad kan NSD tryckas i Boden, (den har först tryckts i Stockholm och 

därefter i Piteå). De som ska samla prenumeranter uppmanas nu att jobba ännu hårdare. 

     Nästa möte hålls den 4:e december. Återigen är NSD viktig på dagordningen. En begäran 

ska lämnas till partistyrelsens verkställande utskott om att NSD ska bli officiell partitidning 

för övre Norrland. För att stödja tidningen ska kommunen köpa aktier för etthundra kronor. 

                                                           
31 Protokollbok för Luleå Arbetarkommun 23/2 1919. 
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Man ska dessutom anordna en bal från vilken vinsten ska gå till att teckna ytterligare aktier i 

NSD.32

 

3.4 1920. 

Vid årets första möte som hålls i mars nämns för första gången den svåra situationen 

uttryckligen i mötesprotokollen. Ordföranden inleder mötet med ett kort tal. För närvarande 

råder en ”vänstersocialistisk högkonjunktur”33 sägs det. Det manas till uthållighet och fortsatt 

kamp. Läget måste ändras i framtiden. På grund av sin politiskt svaga ställning har man i 

princip inte kunnat åstadkomma något konkret under året. Vidare meddelas att kommunen vid 

slutet av 1919 hade 71 stycken medlemmar och i kassan ligger 403,41 kronor. 

    Det här är alltså inget stort år för socialdemokratin i Luleå och det märks i att ingen 

anmärkningsvärd utveckling kan utläsas ur källorna för detta år. NSD innehar fortfarande en 

central roll i diskussionerna och flertalet uppmaningar att samla prenumeranter utgår. Detta är 

också ett år med både andrakammar- och stadsfullmäktigeval, varför mycket av mötestiden 

läggs på detta. Man utser kandidater och upprättar röstlistor samt söker valsamarbete med 

andra partier, (främst SSV). 

     En person som präglar året är Hjalmar Branting. Sverige får sin första socialdemokratiska 

regering under året, och detta uppmärksammas givetvis. Hyllningstelegram skickas till 

partiets första statsminister. Sedan fyller Branting dessutom 60 under hösten vilket föranleder 

ett brett urval av uppvaktning: En kontant hedersgåva skickas och dessutom ett telegram. Man 

sänder dessutom en deputation på tre personer till Stockholm för att hjälpa till med 

uppvaktningen, och anordnar fest i Luleå för partiets medlemmar med damsällskap. 

     Vid ett möte i December händer dock vissa intressanta saker. Kommunen investerar 

återigen i NSD-aktier. Vidare uppmanas till arbete för tidningens främjande av medlemmarna, 

och dessutom framhålls nu öppet som tidigare varit implicit: Kommunens styrelse utnämner 

NSD till den mest betydelsefulla kanalen för agitation som står partiet till buds. En sådan 

viktig tillgång ska naturligtvis utnyttjas i valet och gratis exemplar av NSD ska därför delas 

utan tiden just innan valet.34

 

 

 

                                                           
32 Ibid. 18/1-4/12 1919. 
33 Ibid. 25/3 1920. 
34 Protokollbok för Luleå Arbetarkommun 25/3-6/12 1920. 
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3.5 1921 

En viktig fråga i årets inledning är de som går arbetslösa och sålunda har det mycket knapert 

finansiellt. Som brukligt är det främst barnen man verkar tycka synd om och det är till förmån 

just för de arbetslösas barn man startar en insamling. Det är till stadens diakonissa som 

pengarna ska lämnas in för vidare fördelning. I mars inlämnas 1265,45 kronor och i april 

1311,78 kronor ytterligare. Meddelande om detta trycks i NSD och de övriga 

luleåtidningarna. För att ge något att jämföra med kan nämnas att man i mars också får in 24 

kronor till insamlingen för att köpa ett nytt standar. Det går inte säkert att säga om detta är 

samma standar som omtalades redan 1919, men då det inte finns några uppgifter om att ett 

nytt standar inköpts kan så vara fallet. För att bidra till inkomster säljer man första 

majtidningar och dessutom höjs medlemsavgiften till två kronor för män och en krona för 

kvinnor varje kvartal. Det klagas också på de offentliga möten partiet hållit tidigare, då de 

kostat betydligt men inte gett några inkomster. 

     NSD fortsätter att dryftas och debatteras och uppmaningar till prenumerantvärvning utgår, 

men nu börjar också fler förslag på åtgärder dyka upp. Förslag ges att aktier i NSD ska gå att 

köpa på avbetalning, då en hel aktie är för mycket för många att köpa kontant, ger detta 

system en potentiellt betydligt större kundkrets. Man hyser dessutom tron att de som blir 

aktieägare också kommer engagera sig mer i tidningens framgångar och  att personligen 

hjälpa till. Detta system gillas och beslut tas att börja använda detta system. Vidare föreslås att 

kommunens medlemmar ska passa på att sälja annonser i NSD åt försäljare då man handlar. 

Även arbetslösa ska fås att prenumerera då de får tio procents rabatt. Särskilda 

prenumerantsamlare utses av kommunen och ges specifika områden att verka inom. Slutligen 

har det upptäckts att Fackbiblioteket inte prenumererar. Helt sonika skickas ordföranden dit 

för att ta upp saken till diskussion och möjligen se till att den åtgärdas. 

     1921 är det andrakammarval och styrelsen manar medlemmarna att kämpa friskt i 

valrörelsen. Finanserna är dock fortsatt svaga. Man ska ta hem valbroschyrer i den mån man 

har råd med detta. Om någon medlem vill ha valhandboken får man köpa den själv och ska 

teckna sig på en speciell lista.35

I andrakammarvalet detta år får SAP 7,8% av rösterna, SSV och SKP som ställer upp 

tillsammans får 44,4%. Dessa siffror gäller Luleå.36

 

 

                                                           
35 Protokollbok för Luleå Arbetarkommun 2/2-7/12 1921. 
36 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. Bilaga III s 10. 
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3.6 1922. 

Året inleds lugnt och i april har man sitt årsmöte. Inledningsvis uttalar ordföranden här sin 

besvikelse över att bara 20 personer är närvarande. De som är närvarande ombes ta upp detta 

med de som inte dykt upp. En insamling till förmån till de nödställda i Ryssland har 

genomförts på LO:s anmodan och kommunen har fått in 20 kronor till densamma. 

Partistyrelsen har sänt en uppmaning om agitation för att ansluta fackföreningar och enskilda 

till kommunerna. Man diskuteras hur detta skulle kunna genomföras. En ledamot delger mötet 

åsikten att det finns några lokala fackföreningar som borde kunna kollektivanslutas. Detta 

förslag motsägs med att kollektivanslutningar inte längre anses vara passande. Eventuella nya 

medlemmar bör därför vara individuellt anslutna. Styrelsen ges slutligen i uppdrag att utarbeta 

en plan för värvning av nya medlemmar. 

     Första majtidningar ska säljas även i år och 100 exemplar är beställda för detta ändamål. 

Vad gäller första maj firandet i sig ska Bodens arbetarekommun tillfrågas om möjligheten att 

ha en gemensam talare. SSV och SKP ska tillfrågas om ett gemensamt uppträdande. 

Ordföranden håller ett anförande som avslutning på mötet där tiden som gått tas upp. Han 

säger sig nu hysa hopp inför framtiden. Att ett sådant hopp kan vara befogat visar sig redan i 

maj. Nyheten kommer då att en socialdemokratisk ungdomsklubb har bildats i Boden. 

Dessutom ska en distriktsorganisation för ungdomsrörelsen bildas med en ombudsman som 

sitter i Gällivare. Den nybildade ungdomsklubben har skickat förslag till Luleå 

arbetarekommun att även de ska bilda ungdomsförening. Vilket inte möts med ogillande. 

Frågan bordläggs dock till september, eftersom agitation inte anses ha stort hopp om 

framgång under sommaren. 

     När man åter samlas på hösten är det kommande landstingsvalet ett viktigt ämne. 

Insamling till valfonden inleds, och någon form av valsamarbete önskas. Omfattande kritik 

läggs fram mot valsamarbete med kommunisterna eller liberalerna. Därför är SSV det 

kvarstående alternativet. Samarbete med dessa kan accepteras på villkor att de; går med på att 

ställa upp under beteckningen socialdemokraterna, i sin tur inte samarbetar med något annat 

parti och att inga riksdagsmän sätts upp som kandidater. Kommunisterna har också skickat en 

inbjudan till diskussion med SAP. Detta accepteras om mötet blir offentligt samt sker efter 

landstingsmannavalet. I oktober tar man ställning till att vissa kommunmedlemmar prickats 

som strejkbrytare i den pågående arbetsmarknadskonflikten där telefonarbetarna är 

inblandade. Detta har givetvis uppmärksammats i Norrskensflamman. För att få rätsida på 

situationen tillsätter man en kommitté med fem medlemmar som, så långt det är möjligt, 

opartiskt ska undersöka huruvida något strejkbryteri har inträffat. För att kunna undersöka 
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detta ska kommittén ta kontakt med en sektion av det lokala telegraf och telefonmannafacket. 

Dessa ska utse ombud som också ska delta i undersökningen. Även i november rapporteras 

om angrepp mot arbetarekommunen i Nfl. Denna gång utarbetas ett bemötande som sänds till 

publicering.37

 

3.6.1 SAP:s Distriktsstyrelses Verksamhet 1922. 

Distriktets svaga ekonomi har inte medgett att varken styrelsemöten eller valkretskonferenser 

har kunnat hållas. Ombudsmannen för distriktets ungdomsförbund har dock varit ute på en tre 

månaders agitationsturné i distriktet. Agitationen har varit för årets landstings- och 

kommunfullmäktigeval. Debatt har tagits med kommunisterna under turnén. Bland annat 

påstår dessa att utgången i förbudsomröstningen, (spritförbudet), är att skylla på 

socialdemokraterna. Denna ståndpunkt anser man sig väl ha lyckats tillbakavisa i debatterna. 

Likaså har diskussion kring värdet i kommunism enligt sovjetisk förebild tagits upp med 

kommunisterna. Kommunismen i Sovjet uppges vara svår att försvara offentligt vid den 

dåvarande tiden. 

     Tre nya arbetarkommuner har bildats och därtill fem ungdomsklubbar. Antalet 

arbetarkommuner har ökat från sju till tio under året. Detta ses som tillräcklig grund för att tro 

att situationen för socialdemokratin i Norrbotten är på väg att ljusna. Trots denna optimism 

finns även anledning till missnöje. Insamlingen till valfonden har gett mycket mager 

utdelning. Den har gett mest i malmfälten men också där har inte en acceptabel summa 

insamlats. Distriktsstyrelsen anser att mer ska man kunna förvänta sig av partiets medlemmar. 

Inte nog med att de som gett, gett på tok för lite. Många har inte gett något alls. Dock finns ett 

överskott i kassan. 384,92 kr varav 274,92 är kontanter.38   

 

3.7 1923. 

Året inleds med intressanta händelser. LO:s ombudsman kommer till Luleå och ska hålla ett 

offentligt föredrag i Folkets Hus. Distriktsstyrelsen har anställt ungdomsdistriktets 

ombudsman som ombudsman för partidistriktet i sin helhet. De har skickat ut information om 

hur man går till väga från kommunernas sida för att utnyttja hans tjänster. För 

agitationsarbetets skull anser distriktsstyrelsen vidare att en uttaxering bland 

arbetarekommunernas medlemmar är nödvändig. I Luleå bestämmer man sig för att istället 

                                                           
37 Ibid. 2/2-2/11 1922. 
38 Års- och Revisionsberättelse 1922 för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt. Folkrörelsernas arkiv 
Luleå.  
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anordna en fest för medlemmar och deras anhöriga, denna ska ge pengar genom att 

inträdesavgift tas ut. Festen går också av stapeln som planerat och ger inkomster på 64,85 

kronor. Tydligen var detta inte den summa man hoppats på för i mars utförs den påbjudna 

uttaxeringen i alla fall. 5 kronor för män och 2,5 för kvinnor. Insamlingarna i mars är många 

och kommunen sänder tillbaka många listor tomma. Kommunens egen ekonomi tillåter inga 

bidrag och dess medlemmar ger alldeles tillräckligt för tillfället. Förutom uttaxeringen har 

partistyrelsen anordnat en insamling till förmån för de många arbetare som är lockoutade för 

tillfället. NSD och prenumerantvärvningen diskuteras återigen. Uppmaning till energiskt 

arbete för värvning utgår, speciellt nu då många befintliga prenumerationer går ut. Dessa 

måste förnyas. Vidare drar ungdomsdistriktet sitt strå till stacken genom att man utlyst en 

tävling där det gäller att samla flest prenumeranter. Den förestående sammanslagningen 

mellan SAP och SSV diskuteras och man beslutar att uppskjuta planerandet kring första 

majfirandet tills denna är genomförd. 

     Vid ett gemensamt årsmöte i april sker också sammanslagningen mellan SSV och SAP 

som förordats av distriktskongressen den första april. Ingen bitterhet finns i någotdera ledet 

utan sammanslutningen verkar gå i glädjens och försoningens tecken. Detta ger direkt tjugo 

nya medlemmar till Luleå socialdemokratiska arbetarekommun. Dessutom väntas ännu fler 

gamla SSV medlemmar ansluta sig så småningom. Vad gäller första maj kan majblommor 

med båda partiernas färger säljas om sådana finns kvar från föregående år. Man ska nu för 

första gången också sälja fler än 100 första majtidningar, detta år blir det 150. Detta år ska 

dessutom för första gången samarbete kring första maj-firandet sökas med Luleå fackliga 

samorganisation, alltså syndikalisternas fackförening. Detta ska dock endast ske om man kan 

nå enighet om en gemensam resolution, att den ekonomiska biten kan regleras och att mötet 

ska vara inträdesfritt. Om möjligt vill man också ha sång och musik. Den första majtalare som 

ska till Luleå uppger man sig vara beredda att låna ut till Kalix. Detta under förutsättnig att 

Bodens första majtalare kommer till Luleå också. 

     Efter första majfirandet och på det sista mötet inför sommaren diskuteras åter NSD. Denna 

gång gäller det dock inte prenumerationer i första hand, utan hur istället hur tidningens 

aktiekapital ska ökas. Den handlingsplan som läggs fast går ut på att tre av medlemmarna tar 

ut varsitt banklån på 1000 kronor. För vart och ett av dessa lån ställer sedan nio andra upp 

som löftesmän. För pengarna köps aktier i NSD. Man får direkt två som ställer upp som 

låntagare och en tredje ska eftersökas. 

     När verksamheten återupptas på hösten är något nytt i görningen. ABF har skickat ut 

information om sin verksamhet och då främst studiecirklar. Kommunen beslutar sig för att 
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ingå i den lokala ABF organisationen och ett ombud utses. Vidare beslutas att avskriva 

årsavgifter som släpar efter från tidigare år. Redan nu under hösten påbörjas också 

valfondsinsamlingar till 1924 års val. 

     Ytterligare arbete med NSD krävs. Nu gäller det upprättandet av en effektivare 

lokalredaktion. En som kan ta emot annonser och hjälpa till med prenumerant värvning. 

Utdelningen av tidningen och hur denna lämpligast bör ske diskuteras också. I december 

uppges att en lokalredaktion med expedition har startats upp för NSD:s räkning. 

     Slutligen har Norrskensflamman hoppat på kommunen ännu en gång. Denna gång är det 

den lokala riksdagsmanne E. Hage som stått i skottlinjen, mer exakt ett tal han har hållit. Vid 

debatt kring detta uttrycker alla sitt ogillande av Nfl:s agerande. En kommitté utses som ska 

stå för en protest. Man vill också att Hage ska upprepa sitt tal vid ett offentligt möte som en  

del i bemötandet av kritiken.39

 

3.7.1 SAP:s Distriktsstyrelses Verksamhet 1923. 

Det viktigaste under året är naturligtvis att SSV och SAP har slagits ihop. Fem nya 

arbetarkommuner med 180 medlemmar har man fått ut av detta. Dessutom har tre nya 

kommuner som inte har med sammanslagningen att göra bildats. Vid årets slut har antalet 

arbetarekommuner ökat till 20 från 11 vid dess början. Sammanlagt 10671 kronor har 

insamlats för NSD:s räkning av distriktets arbetarekommuner. 3000 kronor från partikassan 

samt 1000 kronor från NSD har lämnats till distriktet för att avlöna ombudsmannen.40

 

3.8 1924 

Kommunens år inleds i januari med en insamling. Denna gång är det till förmån för 

socialdemokraterna i Tyskland och Frankrike. Insamlingen är anordnad av partistyrelsen. 

NSD:s platsexpeditör talar om NSD och dess prenumeranter. Det kommer bland annat fram 

att kommunens medlemmar inte i någon högre grad prenumererar på tidningen. Även i övrigt 

är inte antalet prenumeranter tillnärmelsevis så stort som kunde önskas. Ett samarbete mellan 

tidningens och kommunens styrelser och därtill kommunens tidningskommitté och 

platsexpeditören önskar man få se. Detta samarbete ska syfta till spridningen av NSD i staden. 

Medlemmarna påminns om att de bör se som sin plikt att själva prenumerera på tidningen och 

dessutom värva prenumeranter. Vid ett senare möte beslutar man att lägga femtio kronor för 

att få till stånd utdelning av NSD kvällen på tryckningsdagen, (istället för nästa). Dessa 

                                                           
39 Protokollbok för Luleå arbetarekommun 1/2-6/12 1923. 
40 Årsberättelse för Norrbottens Socialdemokratiska Distriktsstyrelse 1923. Folkrörelsernas arkiv Luleå. 
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pengar ska bekosta de första två månadernas utdelning varefter tidningen själv kommer kunna 

stå för kostnaden. 

     I februari uttalar kommunen att distriktsstyrelsen bör flyttas från Malmberget till Luleå. 

Om detta sker tros en positiv effekt på agitationen inför höstens val uppnås. ”Lämpliga 

krafter”41 uppges finnas i Luleå. Detta tyder på kampvilja och också på att en möjlig 

förändring i maktförhållandena anas. Detta antyds också under nästa möte. Vid dess inledning 

anmärker ordföranden på att endast tjugo medlemmar är närvarande. Detta anses vara 

olyckligt då innevarande år är mycket viktigt för kommunens del. Kampen mot 

Norrskensflammans rapportering fortsätter. Nu är det kommunmedlem fru Alma Petterson 

som vill skicka ett genmäle mot en artikel i Nfl till NSD. Hon begär kommunens stöd för 

detta och det ges utan bekymmer. 

     Vid mötet den 2:a mars händer en hel del viktiga saker. Beslut har fattats att 

distriktsstyrelsens verkställande utskott ska flyttas till Luleå. Likaså ska nästa års 

distriktskongress hållas i Luleå. Partibeteckningen i höstens andrakammarval blir Det 

Arbetande Folket. Det beslutas om ytterligare åtgärder för NSD:s spridande. Tidningen ska 

delas ut gratis till kaféer och andra offentliga platser. Medlemmarna uppmanas dessutom att 

efterfråga tidningen på platser där den inte finns. En stödorganisation för tidningen dras igång 

och listor för medlemskap skickas ut. Vid ett senare möte samma månad ökas takten i arbetet 

för tidningen ytterligare. Medlemmarna ska anstränga sig ännu mera för att värva 

prenumeranter. 500 nya är målsättningen. 

     Man är inte nöjd med antalet medlemmar som kommer till mötena. För att avhjälpa detta 

ska något nytt införas vid mötena förutom själva det politiska arbetet. Som exempel nämns 

kaffeservering. Slutligen diskuteras att bilda en socialdemokratisk kvinnoklubb. Detta tros 

kunna ha en positiv effekt på agitationens effektivitet. I april tillsätts så en kommitté som ska 

se till att nämnda kvinnoklubb bildas i Luleå. Det uppges aldrig formellt att kvinnoklubben 

bildats men vid mötet den första maj samma år uppges den vara närvarande. Detta möte är 

också anmärkningsvärt för att 20 nya medlemmar här inträder i kommunen. Av dessa är 18 

kollektivanslutna.  

     Under sommaren hålls som vanligt inga ordinarie möten men väl två mindre extra möten, 

detta på grund av höstens val. Något viktigt som kommer fram i sommarens mötesprotokoll är 

att partidistriktets ombudsman flyttats från Malmberget till Luleå. En agitationsplan för 

höstens val upprättas och antas, och en kommitté som ska ombesörja för finansieringen av 

densamma tillsätts också. Vidare omtalas en fredsdemonstration som ska hållas den 3/8. I 
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samband med denna ska arbetarekommunen anordna ett möte dit samtliga fackföreningar 

inbjuds. Slutligen diskuteras möjligheten att bilda socialdemokratiska klubbar på stadens olika 

arbetsplatser. Beslut fattas att man ska verka för detta. 

     Ordinarie verksamhet återupptas den 14:e augusti. En kommitté som ska leda valarbetet 

tillsätts. Medlemmarna uppmanas att anmäla sig till tjänstgöring i valrörelsen. Redan under 

mötets gång fås några anmälningar. Mötet avslutas med att ombudsmannen håller tal. Ämnet 

är hur stämningarna är ute bland folk inför valet. Tyvärr anges varken citat ur eller ett referat 

av nämnda tal. Det uppges dock vara ”mycket intressant och stämningsfullt”. Det verkar 

”uppiggande” och fyller de närvarande med ”en ärlig arbetsiver för allas gemensamma bästa.” 

Detta ”trots den sena timmen”.42 Trots att talets innehåll inte återges torde det utifrån de 

reaktioner det orsakar tala om en svängning i opinionen till SAP:s fördel. 

     I september sker så de sista förberedelserna inför valet. Expeditionslokal för NSD, 

klubblokal samt bostad för ombudsmannen har hyrts i en fastighet vid Storgatan. Ännu fler 

ansträngningar för NSD:s vidkommande görs också. Kommunens tidningskommitté förstärks 

med fler medlemmar. Varje medlem får dessutom i uppdrag att värva så många nya 

prenumeranter som ombudsmannen beslutar vid en individuell prövning. 

     Vid det sista möte som tas upp i föreliggande arbete, den 5:e oktober 1924, avger 

ombudsmannen en muntlig rapport om andrakammarvalet. Sedan uttrycks från styrelsen att 

även om många arbetat hårt för partiet i valrörelsen är det ombudsmannen som förtjänar det 

största tacket.43

     I andrakammarvalet får SAP 31,7% och SKP 18,9% av rösterna i Luleå.44

 

3.8.1 SAP:s Distriktsstyrelses Verksamhet 1924. 

Ombudsmannen har rest runt och hållit föredrag i hela länet. I och med detta har han också 

övertalat partivänner till bedriva agitation i sina hemorter. Detta har visat sig vara mycket 

nyttigt för SAP:s vidkommande, med alla dessa lokala agitatorer. För att verkligen ta tillvara 

på den resurs de innebär har de försetts med material från distriktsstyrelsen och även hållits a 

jour i politiska frågor och partiets ståndpunkter i dessa. Dessutom har två av 

socialdemokraternas riksdagsmän, Hage och Lövgren, hållit en rad möten under påskhelgen. 

1/1 1924 finns 17 arbetarekommuner i Norrbotten, den 1/1 1925 finns 22. Från början av 1924 

till slutet har medlemsantalet stigit från 627 till 841. Två till arbetarekommuner är på väg att 

                                                                                                                                                                                     
41 Protokollbok för Luleå socialdemokratiska arbetarekommun 7/2 1924. 
42 Protokollbok för Luleå soc.dem.arb.kommun 14/8 1924. 
43 Ibid. 3/1-5/10 1924. 
44 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten. Bilaga III s 10. 
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bildas och i Övertorneå finns en socialdemokratisk förening som inte är en arbetarekommun 

men som rent praktiskt fungerat som en sådan. 300 personer har varit aktiva som byaombud 

under valrörelsen. Riksdagsmännen Engberg och Åström har turnerat i distriktet och hållit 

totalt 37 agitationsmöten. Tio ytterligare talare har varit verksamma inom distriktet och av 

dessa har ca 300 föredrag hållits. Det uppges att de möten som anordnats av SAP varit 

betydligt mer besökta än de andra partiernas möten. Dessutom har socialdemokrater uppsökt 

andra partiers möten för att där ta upp debatt. Skriftligt material har också skickats ut och på 

andra sätt gjorts tillgänglig för allmänheten. Man beräknar att 60000 röstberättigade 

exponerats för detta skriftliga material. Det har varit den mest omfattande och intensiva 

valkampanjen hittils. Situationen är med andra ord nu mycket positiv: ”Året har utan tvivel 

medfört stora framgångar för socialdemokraterna i länet. Delvis låter sig detta avläsas i 

arbetarkommunernas antal och medlemsantalet, men dessutom finns bevis för att våra idéer 

under året omfattats av ett långt större antal än medlemssiffror kunnat utvisa. Från plats efter 

plats ingår meddelande om att opinionen svänger över till vår fördel, samtidigt som 

kommunismen allt mer mister sitt grepp över arbetarna. Därmed får icke förbises att den 

sprängning som kommunistiska partiet under året genomgått i vårt län tog sig det uttrycket att 

med ett enda undagtag, [sic!], organisationerna gingo till oxkommunisterna, men att en rad av 

rörelsens starkaste namn lämnat kommunismen och numera i allmänhel stå vårt parti nära. 

Delvis har denna strömkantring tagit sig uttryck i en direkt övergång från den kommunistiska 

till den socialdemokratiska organisationen…Situationen är synnerligen gynnsam bara den 

klokt utnyttjas.”45

                                                           
45 Verksamhetsberättelse för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt 1/1 1924 – 31/3 1925. Folkrörelsernas 
arkiv. Norrbottens Minne. 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION 

Frågan som uppsatsen skulle besvara var alltså: Vilka faktorer bidrog till att SAP i Luleå 

kunde återhämta sig efter partisplittringen 1917? För att besvara frågan ställdes en teoretisk 

modell som på ett grundläggande plan beskriver de inre faktorer som samverkar för att skapa 

ett framgångsrikt parti. Utifrån denna modell ställdes sedan en hypotes upp som löd: SAP i 

Luleå kommer år 1924 att ha större ekonomiska resurser, effektivare organisation, fler 

medlemmar, en starkare röst i massmedia och en mer utbredd agitation än år 1917. Denna 

mycket blygsamma hypotes är inte svår att bekräfta med hjälp av det empiriska materialet. 

Bara i maj 1924 fås fler nya medlemmar än vad som fanns totalt i kommunen när den 

nybildas april 1917, (20 respektive 19). 1924 har också tillkommit ett ungdoms- och ett 

kvinnoförbund. Partidistriktets ombudsman och verkställande utskott finns i Luleå. Man har 

en egen partitidning med en upplaga över 4000 exemplar.46 En kommitté som är ansvarig för 

valrörelsen kan tillsättas. 

     Det var dock två hypoteser som ställdes upp under rubriken teori och metod. Den andra 

hypotesen löd: SSV kommer att ha haft negativa inslag i sin utveckling under perioden 1917-

24, vilket i sin tur kommer att leda till positiva effekter för SAP:s del. Också denna hypotes 

kan på visas med empirin. Sammanslagningen mellan SSV:s och SAP:s kommuner i Luleå 

1923 leder till ökning av medlemsantalet för SAP-kommunen. Viktigare dock är den åsikt 

som hävdas av Bengt Matti i sin avhandling: Att den främsta orsaken till SAP:s framgångar i 

andrakammarvalet 1924 är sammanslagningen med SSV, vilket ger gott om 

vänstersocialistiska röster, (Matti talar om länet i sin helhet).47 Statistiken bekräftar denna 

åsikt. I andrakammarvalet 1921 får SSV 16,7 % av Norrbottens röster, och i Landstingsvalet 

1922 får man 11,9 %. SSV har alltså en betydande valmannakår bakom sig. 

     Detta gäller alltså för länet, finns skäl att tro på att samma effekt kunnat märkas i Luleå? 

Enligt statistik som återgetts tidigare i uppsatsen får SSV och SKP tillsammans 44,4% av 

rösterna i andrakammarvalet i Luleå 1921. I valet 1924 får SKP 18,9% i Luleå. Det är därför 

rimligt att antaga att SSV har en stark valmanskår bakom sig även i Luleå, möjligen starkare 

än i länet som helhet. Om detta accepteras såsom varande sant bekräftas även den andra 

hypotesen. En negativ händelse för SSV, (partisplittringen 1921), leder till en positiv händelse 

för SAP. 

                                                           
46 Groth, Östen, Lundholm, Kjell (red.) (1989) Norrbotten 1989 Arbetarrörelsen i Norr 100 år. s 12-13. 
47 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten s 83. 
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     En faktor som Maurits Nyström håller för avgörande är startandet av NSD, (återigen för 

framgångarna på länsnivå). Också detta påstående är svårt att ifrågasätta när man ser till 

empirin. Det är nästan så att den enda punkt som är vanligare i protokollen än diskussioner 

om NSD är att ordföranden förklarar mötet öppnat. Även om det finns ett stort antal 

diskussioner kring NSD medtagna i detta arbete är ett betydande antal bortsorterade. Inte nog 

med att man ständigt uppmanar medlemmarna att värva prenumeranter, och ställa upp med 

frivilliga arbetsinsatser för tidningen. Det som verkligen visar hur mycket den betyder för 

kommunen är den uppsjö med förslag som återfinns för hur spridningen av NSD ska främjas, 

som t ex att sälja aktier på avbetalning, dela ut tidningen gratis till kaféer och andra offentliga 

inrättningar och rabatt för arbetslösa prenumeranter. Det finns också uppoffringar som görs 

för tidningen som ibland är lite och ibland långt utöver pliktens gränser. Ett exempel på det 

förra är att en av styrelseledamöterna tar emot annonser för tidningens räkning hemma hos sig 

på fritiden. Ett exempel på det senare är när kommunmedlemmar tecknar personliga banklån 

för att kunna köpa aktier i NSD. Man anser alltså från kommunens sida att NSD är oerhört 

viktig för det politiska arbetet. Detta kan uttolkas dels ur dessa nyss givna exempel, men det 

finns också direkta uttalanden som uttrycker denna mening. Om man nu ska resonera in 

absurdum är detta inga bevis för hur viktig tidningen faktiskt är för kommunen bara för hur 

högt de värderar den. Om man då förutom allt det som lagts fram här tar i beaktande att 

pressen vid denna tidpunkt är det enda brett tillgängliga massmediet, och Norrskensflammans 

täta och illvilliga angrepp på partiet, bör åsikten att NSD:s startande var viktigt för SAP:s 

återhämtning, inte bara på länsnivå men också i Luleå, kunna anses underbyggd. 

     En sista del av kommunen som behöver omnämnas är styrelsen. Överhvudtaget var det 

mest veteraner som varit med sedan SAP kom till Norrbotten, (till Luleå kom SAP 1905), 

som blev kvar i partiet efter splittringen.48 Så var även fallet när SAP:s arbetarkommun 

återbildades i Luleå april 1917. Dessa veteraner kom sedan att sitta i styrelsen eller inneha 

förtroendeposter under hela den här undersökta tidsperioden. Detta att det fanns erfarna 

medlemmar från början och under hela krisperioden som hade klart för sig vad som krävdes 

och även hur det skulle göras bör rimligtvis också ha bidragit till framgångarna. Inte bara 

erfarenhet bidrog dessa herrar med. Det var i stor utsträckning också de som manade på de 

övriga medlemmarna, att värva prenumeranter, att anstränga sig i valrörelserna, att engagera 

sig på mötena och i det politiska arbetet. Det var även de som klagade och förmanade då det 

tycktes dem att likgiltigheten bredde ut sig. En kombination av erfarenhet och engagemang 

måste spela någon roll i varje folkrörelse, men i synnerhet en politisk sådan. 
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48 Matti, Bengt Kommunismen i Norrbotten s 37. 

 26



KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
Källor: 
Norrbottens Minne, Luleå: 
   -  Folkrörelsernas Arkiv: 
Brev från Norrbottens Soc.dem partidistrikts V.U. till distriktets arbetarekommuner 15/7-
1918.                             

Berättelse över Soc. –Dem Vänsterpartiets verksamhet 1918 
 
Protokollbok för Luleå arbetarekommun 29/4 1917-6/12 1923. 
 
Protokollbok för Luleå soc.dem.arb.kommun den 3.1.24-d.27-10.26. 
 
Verksamhetsberättelse för Norrbottens Socialdemokratiska partidistrikt 1/1 1924 – 31/3 1925. 

Års- och Revisionsberättelse 1922 för Norrbottens Socialdemokratiska Partidistrikt 
 
Årsberättelse för Norrbottens Socialdemokratiska Distriktsstyrelse 1923. 
 
Litteratur: 
 
Otryckt litteratur: 
Jaringe, Curt (1957) Den Norrbottniska Arbetarrörelsen, försvarsfrågan och 
regeringsproblemet under vänstersamverkan och borggårdskris. Några allmänna drag och 
utvecklingslinjer. Uppsala: Uppsats för proseminariet i Statskunskap. 
 
Matti, Bengt (årtal ej angivet) Kommunismen i Norrbotten En politisk studie. Opublicerad 
licentiatavhandling. Arkivet Norrbottens Minne Luleå. 
 
Tryckt litteratur: 
Arbetarrörelsen En uppslagsbok (1978). Forum Förlag. 
 
Bäckström, Knut (1977) Arbetarrörelsen i Sverige 2 – Den politiska arbetarrörelsens 
sprängning och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst. Göteborg: Tema Nova. 
 
Groth, Östen, Lundholm, Kjell (red.) (1989) Norrbotten 1989 Arbetarrörelsen i Norr 100 år. 
Luleå: Norrbottens Hembygsförbund och Stiftelsen Norrbottens Museum. 
 
Hadenius, Stig (1996) Svensk Politik under 1900-talet Konflikt och Samförstånd. Stockholm: 
Tiden Athena Förlag. 
 
Kjellvard, Henry (1962) Arbetarrörelsen i Sverige. Stockholm: Tidens Förlag. 
 
Nyström, Maurits (1985) En Väldig Kraftmätning. Luleå: Norrbottens Museum. 
 
Zennström, Per-Olov (1977) Klasskampen 1917-1939 En Kommunistisk Krönika. 
Arbetarkultur. 

 27


	INNEHÅLL                                                    
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
	Norrbottens Minne, Luleå:
	Berättelse över Soc. –Dem Vänsterpartiets verksamhet 1918
	Års- och Revisionsberättelse 1922 för Norrbottens Socialdemo



