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Sammanfattning: 

Uppsatsens syfte är att studera hur de nationalsocialistiska partierna följde de nationella 

partiernas riktlinjer på kommunalnivå i Boden och Luleå. Tidsmässigt ligger undersökningen 

tiden mellan 1934 - 1946. Det var då som de nationalsocialistiska partierna var som störst i 

Norrbotten. Undersökningen har också granskat om de fick något inflytande över de beslut som 

fattades där. Undersökningen har främst använt sig av stadsfullmäktigeprotokoll till detta då 

dessas evidens är väldigt högt. Uppsatsen innehåller också en diskursanalytisk del av vad 

Norrbottens-Kuriren valt att skriva om dessa partier inför och efter kommunalvalen 1934, 1938 

och 1942. Slutsatserna är att vissa partilinjer inte går att påvisa genom stadsfullmäktige-

protokollen men det framkommer att de fick visst inflytande över beslut som fattades. 

Inflytandet märks främst genom att de blev invalda i styrelser och nämnder. Norrbottens-

Kuriren ändrade sin ståndpunkt från positiv till neutral, framförallt gentemot SNF.  
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1.Introduktion 

Vi säger att vi ska lära av historien men så är inte alltid fallet. Efter andra världskriget var 

nationalsocialistiska partier väldigt marginaliserade inom svensk politik. Visst fanns det spår 

kvar men dessa ansågs mest som en kvarleva från en tid många allra helst ville glömma. Vissa 

länder förbjöd till och med nationalsocialistiska organisationer att existera.1 År 2018 ställer 

nationalsocialister ännu en gång upp i allmänna val under nationalsocialistisk beteckning. 

Nordiska motståndsrörelsen (NMR) rör sig i demonstrationståg där majoriteten inte är 

skinheads i bomberjackor utan människor som bär partiuniform bärandes på flaggor med 

Tyrrunan.2  Jag har alltid fascinerats av nationalsocialismen och den inneboende kraft den 

verkar besitta. Hur kan en ideologi som i grunden är odemokratisk vinna mark i demokratiska 

val? Nationalsocialistiska partier är dock ingen ny företeelse i Norrbotten. Under åren 1934 - 

1946 rönte de framgångar vid valurnorna då framförallt i kommunalvalen. Partier som Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet, Svensk Socialistisk Samling och Sveriges Nationella Förbund 

valdes in i Norrbotten för att representera väljarna i stadsfullmäktige.  Jag vill med min uppsats 

titta på de nationalsocialistiska partiernas arbete i Norrbotten under denna tid.  

1.1 Syfte: 

Jag vill undersöka de nationalsocialistiska partiernas lokala ideologiska ståndpunkt i Norrbotten 

i relation till moderpartiet med inriktning på Boden och Luleå under åren 1934 – 1946. 

1.2 Frågeställningar: 

Vilka frågor drev de på kommunal nivå och hade de något egentligt inflytande över de beslut 

som fattades?  

Hur deltog de nationalsocialistiska ledamöterna i debatten enligt stadsfullmäktigeprotokollen?  

Fick de nationalsocialistiska ledamöterna några kommunala förtroendeuppdrag? 

Vilken typ av frågor var viktiga för nationalsocialisterna i Norrbotten? 

Vilket utrymme fick de nationalsocialistiska partierna i norrbottnisk press i Boden och Luleå 

området att föra ut dess budskap inför kommunalvalen 1934, 1938 och 1942?   

                                                 
1 Lööw Heléne, Nazismen i Sverige 1924 – 1979, Ordfront, Stockholm, 2016 1: Uppl. s 132  
2 Metro https://www.metro.se/artikel/polisen-det-finns-ingen-anledningatt-neka-nazistdemonstration-

utanf%C3%B6r-bokm%C3%A4ssan (hämtat 2017-09-29) 

https://www.metro.se/artikel/polisen-det-finns-ingen-anledningatt-neka-nazistdemonstration-utanf%C3%B6r-bokm%C3%A4ssan
https://www.metro.se/artikel/polisen-det-finns-ingen-anledningatt-neka-nazistdemonstration-utanf%C3%B6r-bokm%C3%A4ssan
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsa sig till åren 1934 – 1946 för det var under dessa år som de 

nationalsocialistiska partierna hade mandat i stadsfullmäktige. Området som undersöks är 

Boden och Luleå stadsfullmäktige. Boden och Luleå var de städer där nationalsocialistiska 

partierna rönte störst framgångar vid kommunalvalen i Norrbotten. Arbetet kommer främst att 

inrikta sig på de tre största nationalsocialistiska partierna inom det avgränsande området. Dessa 

partier var Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) Nationalsocialistiska Arbetarpartiet/ 

Svensk Socialistisk Samling (NSAP/SSS) och Svensk Nationell Ungdom/Sveriges Nationella 

Förbund (SNU/SNF).  

1.4 Material & Metod 

Metoden som kommer användas är främst kvalitativ. Empirin till partierna på nationell nivå 

kommer främst hämtas från litteratur, samt ett mindre antal artiklar och arkivmaterial.  

Stadsfullmäktigeprotokoll 1934 – 1946 från Boden och Luleå utgör majoriteten av empirin till 

undersökningen på den lokala delen.  I stadsfullmäktigeprotokollen undersöks vilka motioner 

de lagt eller vilka reservationer de givit. Stadsfullmäktigeprotokollen ger också insyn i vilka 

nämnder eller styrelser de valts in i eller nominerats till. Stadsfullmäktigeprotokollen ger även 

en bild om de nationalsocialistiska ledamöterna deltog i debatterna under sammanträdena. 

Undersökningen kommer följa alla paragrafer de nationalsocialistiska ledamöterna syns med 

namn i stadsfullmäktigeprotokollen. Paragrafer som vid första anblick inte har någon egentlig 

ideologisk ståndpunkt är ändå intressanta ur det perspektivet att de visar vad de 

nationalsocialistiska ledamöterna valde att debattera. Att dessutom följa hela beslutskedjan 

visar också på vilken nivå3 som de nationalsocialistiska ledamöterna först kom i kontakt med 

frågan.   

Stadsfullmäktigeprotokollen ger också en viss insyn om de nationalsocialistiska ledamöterna 

hade stöd från andra partier eller vilka de valde att de sitt stöd till som tillexempel vid 

omröstningar. Stadsfullmäktigeprotokollens evidens är väldigt stark, då varje protokoll justeras 

av två eller tre personer som deltagit i mötet. Problemet med ett sådant material är att 

protokollen är helt avskalade från känslor och tankar som ledamöterna hade. Protokollen är 

dessutom är dessutom relativt torftiga på diskussion.  

                                                 
3 Kommunen bereder ofta paragrafen innan den tas upp i stadsfullmäktige via drätselkammaren, nämnder och 

styrelser. 
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För att få en extra dimension på vad dessa partier egentligen ville uppnå så kommer även 

Norrbottens-Kuriren att användas som källa. För att få täckning innan och efter kommunalvalen 

kommer undersökningen att använda sig av numren från första september till en vecka efter 

valet, åren 1934, 1938 och 1942. Valet av tidning bestämdes av att det var den enda tidningen 

i Boden och Luleå området, där nationalsocialisterna gavs något som helst utrymme. Det som 

kommer studeras är hur partierna annonserade samt vilket utrymme de gavs för att sprida sitt 

budskap. De två andra stora tidningarna i närområdet, NSD och Norrskensflamman var kritiska 

i sin hållning till nationalsocialisterna. Undersökningen kommer också innehålla en 

diskursanalytisk del av Norrbottens-Kurirens texter. Den delen kommer att undersöka varför 

Norrbotten-Kuriren valde att skriva som de gjorde. Undersökningen kommer också att ha ett 

kvantitativt moment där av valresultatet presenteras. Där föll valet på SCB:s då dessa siffror är 

väldigt tillförlitliga.  

Empirin på lokal nivå kommer sedan att jämföras med empirin från det nationella partiet. Den 

analysmodell som används för detta är Lena Berggrens modell.4   

1.5 Teoretisk Referensram 

Lena Berggren använder sig av denna modell när hon förklarar varför den antisemitismen fick 

fäste i Sverige. Denna teori är uppdelad i tre delar: bas, tankefigur och diskurs. Basen förklaras 

som en övergripande struktur som är väldigt svår att förändra. Specifika aktörer handlar efter 

dessa baser och skapar ett tankemönster som sedan finslipas inom organisationen. Dessa 

tankemönster förs sedan ut i den politiska diskursen som råder för tillfället. Sverige har fram 

till andra världskriget haft mycket stort utbyte från Tyskland när det gäller idéhistoria. Sverige 

var en del av den tyska kultursfären, därför vore det konstigt att tankeutbytet skulle variera när 

det gäller den nationalsocialistiska diskursen. Det vill säga mycket av det idégods som vi idag 

räknar som svenskt som till exempel den svenska idealismen har egentligen sina grunder i 

Tyskland. Det är viktigt att inte dra paralleller med hur utbytet ser ut idag med hur det var på 

den tiden. Idag är kommunikationen mycket mer direkt än vad den var då.5 

Kan då en enskild individs åsikt spela någon roll för hur för diskursen vid denna tid? En person 

som var ledande inom en viss organisation bör kunna påverka strukturen över fortsättningen på 

denna organisation. Dessutom om en person med dessa åsikter kunde få andra personer att 

                                                 
4 Lena Berggren Nationell Upplysning - drag i den svenska antisemitismen Carlsson bokförlag Stockholm 1: 

uppl.  s17-20 
5 Berggren, (1999), s17-20 



 

5 

anamma denna tanke så bör det för denna tid vara en accepterad tanke. Det är dock viktigt att 

inte generalisera som att detta är den enda politiska diskursen som råder vid denna tid utan det 

kan finnas motståndare. För denna undersökning innebär detta att även om basen 

(nationalsocialistisk ideologi) förblir densamma så kommer tankemönstret 

(Nationalsocialistiska ledare) att behövas förändras utifrån den rådande politiska diskursen den 

verkar i.6                

Grunderna för nationalsocialistiska ideologin sammanfattade enligt Stanley Paynes definitioner 

översatta av Heléne Lööw. 

1. De gemensamma ideologiska grundelementen 

• Antiliberalism 

• Antisocialism/marxism 

• Antikapitalism – i modulerad form, vilken inte omintetgör tillfälliga allianser med 

högergrupper. 

 

2. Politiska mål 

• En nationalistiskt auktoritär stat byggd på traditioner. 

• En reglerad icke klassbunden nationalekonomisk struktur som har förmågan att till viss 

del omforma det sociala livet. 

• Drömmen om ett imperium – expansionistisk syn på grannländer. 

• Skapandet av en ny kultur – en ny livsform 

3..Organisation 

• Ritualiserande möten, symboler och politisk koreografi som appellerar till romantik och 

mysticism 

• Militarisering av det politiska livet – paramilitära organisationer knutna till partiet. 

• Positiv inställning till användande av våld som politiskt vapen 

• En organiserad samhällssyn. 

• Hävdande av den manliga dominansen 

• Glorifierande av ungdomen 

                                                 
6 Berggren, (1999), s17-20 
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• Tendenser till en auktoritär, karismatisk och personlighetsrelaterad ledarideologi, 

antigen fixerad vid en person (nationalsocialismen) eller en grupp – ett nationellt råd 

(fascismen)7 

Stanley Paynes definitioner är själva grunden för vad alla nationalsocialister vill uppnå. Basen 

är för dem ett perfekt scenario, men så ser det sällan ut i verkligheten. Ledarna på nationell nivå 

(svensk) hade väldigt svårt att påverka basen utan har denna bas att ständigt förhålla sig till. 

Utifrån basen skapade de ett tankemönster som passar in som de ville applicera på den gällande 

den poliska diskursen. Den politiska diskursen kunde göra att tankemönstret behövde förändras 

då basen inte är applicerbar på denna.8  

I undersökningen av Norrbottens-Kuriren kommer också en diskursanalytisk teori att användas.  

Undersökningen kommer därför inte inrikta sig på sanningshalten i detta material. 

Diskursanalysen är heller inte ute efter någon komparativ jämförelse med andra tidsåldrar utan 

endast vad som kvalificerar sig som verkligt vid de specifika tidsramarna för undersökningen. 

Inom diskursanalysen är det viktigt att se vad som sägs, men också se till vilka begränsningar 

eller tillåtelse det finns inom den givna tidsramen.9 

1.6 Tidigare forskning 

Helens Lööw är doktor i historia. Hon är antagligen idag landets främsta expert på 

nationalsocialism efter doktorsavhandlingen Hakkorset och Wasakärven 10  samt boken 

Nazismen i Sverige 1924–79. 11  I dessa två böcker beskriver hon den svenska 

nationalsocialistiska rörelsens på nationell nivå. Hon har framförallt inriktat sig på de 

nationalsocialistiska partierna (SNSP/SSS) men berör även andra organisationer. I böckerna 

har hon också ingående granskat hur den nationalsocialistiska rörelsen uppstod och hur den 

utvecklades under dessa år fram till tidig historia. Tobias Hübinette Den svenska 

nationalsocialismen medlemmar och sympatisörer 1931–45. Han har i denna bok gjort en 

sammanställning av medlemmar i nationalsocialistiska partier eller personer som annonserade 

i nationalsocialistiska tidningar. Det ska påpekas att bara för att de annonserade i 

nationalsocialistiska tidningar så betydde det inte att de var nationalsocialister. Det visar dock 

på att de ville stödja partiet i och med detta var en partiets viktigaste inkomstkällor. Det visar 

                                                 
7 Heléne Lööw Hakkorset och Wasakärven -En studie om nationalsocialismen i Sverige 1924-1950  2:uppl 

Göteborg 1990 s37 
8 Berggren, (1999), s17-20 
9 Mats Börjesson & Eva Palmblad (red) Diskursanalys i Praktiken, Liber, Malmö, 1: uppl. 2007 s10-17 
10 Lööw, (1990)  
11 Lööw, (2016) 
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även vilken krets de som annonserade vände sig till. Det saknas dessutom ofta 

medlemsmatriklar från denna tid, så detta är det som kan ge en möjlig bild av medlemmar i 

nationalsocialistiska partier.12 Tage Alalehto som är doktor i sociologi vid Umeå universitet har 

skrivit Tärendö – Historien om en svensk Tornedalsby.13 I denna bok ger han en omfattande 

bild om Tärendös historia, men också ett helt kapitel om hur nationalsocialismen i Tärendö, 

som infaller samma tid som denna undersökning. Han är också född och uppväxt i Tärendö och 

har då bra infallsvinklar som en utomstående skulle ha svårt att förstå. Han har också skrivit en 

artikel tillsamman med Mats Johansson i Tornedalens Årsbok 2015 – 2017.14 I denna artikel 

gör de en komparativ studie mellan nationalsocialismen i Tärendö och Pajala. De beskriver 

ingående varför nationalsocialismen fick fäste i Tärendö men inte i Pajala trots liknade 

geografiskt läge och ekonomiska förutsättningar. Karl N.A. Nilsson har skrivit Svensk 

överklassnazism15 och Svensk Överklass och högerextremism under 1900-talet.16  I dessa två 

böcker ger han oss en bra insyn i hur den svenska överklassen var pådrivande bakom 

nationalsocialismens framfart i Sverige under denna tid. Lena Berggren, är doktor i historia har 

skrivit Nationell upplysning – drag av den svenska antisemitismens idéhistoria.17 I denna bok 

har hon beskrivit hur den antisemitiska tanken kom och utvecklades i Sverige fram till 1950.   

Holger Carlsson skrev Nazismen i Sverige…. ett varingsord.18 Han gav ut denna bok 1942 då 

han ansåg att nazismen var ett stort hot mot Sverige demokrati. Denna bok blir extra intressant 

för denna undersökning i och med att den är skriven innan många nazisternas krigsbrott blev 

kända. Holger Carlsson var syndikalist och en stark ideologisk motståndare till nazismen och 

bör därför läsas med ett strakt källkritiskt öga. Eric Wärenstam var doktor i historia och 

staskundskap och var länge landets främsta expert på nationalsocialism. I boken Fascismen och 

Nazismen i Sverige 19  gjorde han den första stora kartläggningen av de fascistiska och 

nationalsocialistiska rörelserna i Sverige.  

                                                 
12 Tobias Hübinette, Den svenska nationalsocialismen – medlemmar och sympatisörer 1931 - 45 Carlsson 

Bokförlag, Stockholm 2002 1: uppl. s7-10 
13 Tage Alaletho, Tärendö – Historien om en svensk torendalsby, Barrs bokförlag, Lund, 2001, 1: uppl. 
14 Tage Alalehto & Mats Johansson, Nazismen i Tornedalen - en jämförelse mellan Pajala och Tärendö, s46 – 

68 Tornedalens årsbok, 2015 – 17, Tornedalsrådet 2015-2017 1: Uppl. 
15 Karl N.A. Nilsson, Svensk överklassnazism 1930 - 1945, Carlsson Bokförlag, 1996 2: Uppl.  
16 Karl N. Alvar Nilsson, Svensk överklass och högerextremism under 1900-talet, Federativs, Stockholm 2000 1: 

Uppl.  
17 Berggren, (1999) 
18 Holger Carlsson nazismen ett varningsord, Trots All, Stockholm, 1942 5: Uppl. 
19 Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1972 1: Uppl. 
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Maria Berglunds C-uppsats heter Två ideologiers utbredning i Sverige och Norrbotten under 

1930-talet till Andra världskrigets slut – med fokus på Piteåbygden.20 Detta är en C-uppsats om 

nationalsocialismens och kommunismens utbredning i Norrbotten under samma tid som jag 

undersöker. Hennes uppsats ger en bra bild av utbredningen av nationalsocialister i Norrbotten 

under denna tid. Tommi Saukkorpiipis och Sergej Teskeredzics C-uppsats Nationalsocialismen 

i Sverige 1924 – 1950.21.  En undersökning om nationalsocialismen i Sverige under samma tid 

som omfånget i denna undersökning. Uppsatsen är främst intressant ur den synvinkeln att den 

tar upp SNF och dess riksdagsledamöters lagda motioner. 

1.7 Definitioner och Begrepp 

I uppsatsen kommer de nationalsocialistiska partierna som undersöks att förkortas så Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet, även kallat Furugårdsrörelsen, förkortas SNSP. 

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet, som sedan blev Svensk Socialistisk Samling, även kallat 

Lindholms rörelsen, kommer att förkortas SSS. Svensk Nationell Ungdom, som sedermera blev 

Sveriges Nationella Förbund kommer, förkortas SNF.  

SA är en förkortning av stormavdelning. Dessa kampgrupper var iförda en SA uniform som 

överensstämde med det nationalsocialistiska partiet i fråga22. Dessa grupper skulle förmedla 

nationalsocialistiska budskapet med alla tillgängliga medel vilket inte sällan ledde till våld eller 

tumult, samt skydda nationalsocialistiska talare vid offentliga tal.23 

I undersökningen kommer också andra partier att beröras och det arbetande folket är idag 

socialdemokraterna och kommer att förkortas: S. Sillénare eller kommunister är idag 

vänsterpartiet och kommer förkortas: V. Högern är idag moderater och kommer att förkortas: 

M.   

Vem är då egentligen nationalsocialist? Det finns många begrepp att reda ut. 

Nationalsocialist/nazist, högerextremist eller fascist? Begreppen är ofta svåra att konkretisera 

då många utav dessa organisationer ändrar sin ideologiska ståndpunkt i vissa frågor för att vinna 

nytt stöd. Hitler var från början var antikapitalistisk men blev med tiden mer positivt inställd 

mot kapitalet för att det gynnade hans ändamål. Fascismen i Italien var från början inte 

                                                 
20 Maria Berglund, Två ideologiers utbredning i Sverige och Norrbotten under 1930-talet till Andra världskrigets 

slut – med fokus på Piteåbygden, C-uppsats Luleå tekniska universitet 2004   
21 Tommi Saukkorpiipi & Sergej Teskerdzic, nationalsocialismen i Sverige 1924 – 1950, C-uppsats Luleå 

Tekniska Universitet 2005 
22 Varje parti hade olika färg på uniformerna. 
23 Lööw, (1990), s123-127 
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antisemitisk, men blev det efter inspiration från nationalsocialismen.24 Ett vanligt exempel är 

att dela in dessa organisationer fascister och högerextrema rörelser utifrån Stanley Paynes 

definitioner25. Där landar SNF till en början utanför nationalsocialismen då de framförallt inte 

var antikonservativt parti.  Partiet ville inte heller skapa en ny ledargestalt eller en ny arme. 

SNF ville istället bevara monarkin och låta den gamla eliten styra.26 

Denna definition är inte vattentät då samtida skribenter som Holger Carlsson klassificerade alla 

partier som figurerade på den extrema högerkanten som nationalsocialister eller fascister.27 Att 

SNF radikaliserades betänkligt under åren är konstaterat, men de hade redan från början ett 

rasistiskt partiprogram. I deras arbetsprogram 1934 uttryckte de tydligt att den svenska rasen 

ska bevaras från mindervärdiga utländska element. 28  SNF:s Förändring mot det 

nationalsocialistiska hållet var en ständigt pågående process ända fram till 1940 års 

förbundsstämma. Efter förbundsstämman är det ställt utan tvivel att SNF inte längre var ett 

högerextremt parti utan var då nationalsocialistiska.29 Det ska också påpekas att kommittén 

angående statsfientlig verksamhet det vill säga en utomstående samtida granskare, också räknar 

in SNF som nationalsocialistiskt.30 Det finns också de som väljer medelvägen genom att  SNF 

som ett semifascistiskt parti.31  I ett politiskt lexikon från 1937 är alla partier som avhandlas i 

undersökningen betecknade under nationalsocialism32 Även om det finns skillnader mellan 

högerextremism och nationalsocialism kommer alla partier i denna undersökning att avhandlas 

som nationalsocialistiska, detta på grund av det är svårt att sätta en exakt gräns när ett parti blev 

nationalsocialistiskt på lokal nivå under denna tidsperiod.     

2. Historisk bakgrund till nationalsocialismen i Sverige 

Holger Carlsson inleder sin bok Nazismen i Sverige…Ett varningord med att beskriva nazismen 

som en typisk importvara. Han menar att det funnits antisemitiska strömmingar innan men inte 

i den utsträckning som nazismen medförde.33 De antisemitiska inslagen som renodlades inom 

nationalsocialismen har funnits med oss ända sedan Europa kristnades. Dessa inslag förstärktes 

                                                 
24 Nilsson, (1996), s19 
25 Lööw, (1990), s5-6 
26 Ibid s8 - 12 
27 Nilsson, (1996) s19 - 20 
28 Nilsson, (1996), s23 -25 
29 Berggren, (1999), s77 
30 Nilsson, (1996), s23 - 25 
31 Ulf Lindström Fascism in Scandinavia, Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1985, 1: Uppl. s10 
32 Gunnar Dahlberg & Herbert Tingsten, Svensk Politisk Uppslagsbok, Nordstedts & söner Stockholm 1937 1: 

Uppl. s252 – 254 
33 Carlsson, (1942), s13 - 16 
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i och med att darwinismen presenterades 1859. Herbert Spencers socialdarwinism var en 

vidareutveckling av darwinismen som syftade till att undersöka varför vissa människor var mer 

framgångsrika än andra. Eugeniken var nästa steg i utvecklingen och dess främsta syfte var att 

dela in människor i olika raser likt systematiseringen av växter, där den ariska rasen stod i topp. 

Tyskland var det land som låg i framkant när det kom till vetenskapen eugenik.  De ville förädla 

sin folkstam och för att lyckas med detta måste de eliminera ofördelaktiga element ur rasen, det 

vill säga avrätta, internera eller tvångssterilisera människor som ansågs vara av lägre rang.34  

Via tyska kontakter var biologen Bengt Lindfors vid Lunds universitet först i Sverige med att 

anamma denna inriktning fullt ut runt 1910. Eugeniken var den vetenskap som studerades vid 

Sveriges institut för rasbiologi. Detta institut inrättades 1921 och då med både Hjalmar Branting 

(S) och Arvid Lindmans (M) stöd. Den politiska diskursen vid denna tid var redan särpräglad 

av att det finns folk av olika rang. Det var i denna tid som nationalsocialismen gjorde sitt inträde 

på den politiska arenan.35  

2.1 Svenska Nationalsocialistiska Partiet/ Furugårdspartiet (SNSP) 

Furugårdspartiet grundades 1924 med förhoppningen att starta ett nytt Hitlerparti i Sverige. 

Grundare till partiet var bröderna Birger, Gunnar och Sigurd Furugård. Samma år började de 

också ge ut en tidning de kallade Nationalsocialisten.36 De hade före bildandet varit och besökt 

Hitler och andra ledande nazister i Tyskland 1923. Hitler visade sig väldigt positiv till att ett 

nationalsocialistiskt parti skulle starta upp i Sverige. Hitler ansåg att i händelse av ett krig var 

Sverige en viktig allierad att ha, då främst på grund av våra malmtillgångar.37 De hade dock 

stora ekonomiska problem och ombildade ständigt paritet, och under samma tid bildades också 

svenska fascistiska kamporganisationen (SFKO) och Sven Olov Lindholm var en av grundarna. 

När dessa organisationer sedan slogs ihop 1930 lyckades de skapa en rikstäckande organisation. 

Birger Furugård blev partiledare och Lindholm chefredaktör för dess tidning. Fler 

organisationer anslöt sig sedan till paritet och blev därmed det största nationalsocialistiska 

partiet i Sverige .38 De brottades dock ständigt med inre strider, främst mellan Birger Furugård 

och Lindholm. Detta var inte hållbart i längden så till sist uteslöts Lindholm ur partiet på grund 

av att delar av partiet menade att Lindholm hade en för socialistisk ideologi. Brytningen 

medförde att en smutskastningskampanj av båda lägren det vill säga Lindholm och Furugård. I 

                                                 
34 Romer, tattare, homosexuella, judar, sinnessjuka, slaver eller andra socialt missanpassade. 
35 Nilsson, (2000), s16-19 
36 Carlsson, (1942), s13 
37 Wärenstam, (1972), s37 
38 Lööw, (2016), s12-15  



 

11 

denna smutskastningskampanj anklagade de varandra för både ekonomiskt fiffel och 

alkoholmissbruk. I slutändan stannade många medlemmar kvar med Furugård, men de yngre 

och mer aktiva valde att följa Lindholm. Ständiga strider fortsatte dock inom partiet och dessa 

strider pågick ända fram till nederlaget i riksdagsvalet 1936.39 I detta val fick partiet endast 

3025 röster40. Furugård valde då att lägga ner partiet och bad medlemmarna att följa Lindholm 

istället, troligen på grund av tyska påtryckningar för att ena nationalsocialismen i Sverige.41   

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

Sven Olov Lindholm bildade NSAP direkt efter uteslutningen från SNSP och han var nu den 

nya ledaren av Nationalsocialismen. Lindholm valde att ge ut en egen tidning som hette Den 

Svenske Nationalsocialisten.42 Efter riksdagsvalet 1936, då de lyckades få 17 483 röster, var nu 

NSAP det största av de två renodlade nationalsocialistiska partierna.43 I dess partiprogram från 

1935, har de sammanfattat tydligt vad de står för i 9 punkter. 

• Sund och livskraftig livsstam 

• Stark statsmakt och näringsriksdag 

• Kapitalismens krossande – svensk folkhushållning 

• Jordbruket som huvudnäring 

• Svensk socialism 

• Nordisk utrikespolitik och svenskt folkförsvar 

• Kristen livssyn nordisk kultur 

• Svensk rättsutövning i nordisk anda 

• Brytande av det judiska inflytandet 

De menar vidare att detta inte kan uppnås genom dagens samhällsordning utan genom 

upplysning kommer folket att vända sig till detta. Deras skjortor är bruna som jorden och deras 

märke är hakkorset. Solen ger näring till joden som ger bröd till folket.44 För att föra ut detta 

budskap bildas nu SA-avdelningar. De kallas dock inte SA på grund av riksdagens lagstadgat 

mot paramilitära grupper 1933. SA räknades som en paramilitär grupp men detta löste de genom 

att endast kalla dem A-grupper. De skapade också sitt eget Hitler jugend som de kallade Nordisk 

                                                 
39 Lööw, (1990), s42 - 45 
40 Ibid s268 
41 Carlsson, (1942) s38 
42 Ibid s35 - 57 
43 Lööw, (1990), s268 
44 NSAP partiprogram 1935, Arkivcentrum Norrbottens museum 
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ungdom. Hitlers maktövertagande var till en början positivt för de svenska nationalsocialisterna, 

men efter många händelser, så som junimorden, och Nürnberglagarna, började Tyskland 

omskrivas i negativa ordalag. Lindholm uttrycker detta tydligt i ett brev från 1938: ”Tyskland 

ligger oss i fatet så förbannat”.45 1938 ville han nu omforma partiet till mer svenskt och därmed 

ta bort hakkorset och istället insätta Wasakärven som symbol och ändra namnet till Svensk 

Socialistisk Samling. Namnet på partiets tidning ändrades till Den Svenske Folksocialisten. FN 

ansåg de vara ett hot mot Sverige, i och med att vi gav bort våra beslut till stormakterna. 1939 

inledde de också samarbete med systerpartierna i både Danmark och Norge.46  1940 valde de 

att inte sälla i upp riksdagsvalet på grund av tre orsaker. De hade inte pengar till en valrörelse. 

Deras aktivaste medlemmar var inkallade till militärtjänstgöring. Tyskland krig skulle betyda 

för mycket i jämförelse deras eget partiprogram. Under krigsåren var partiet hårt ansatt från 

många håll, speciellt efter Tysklands ockupation av Norge och Danmark. Partiarbetet var 

dessutom väldigt vilande då många personer var ute på militärtjänstgöring samt att de var några 

spionskandaler där SSS misstänktes ge Tyskland information. Riksdagsvalet 1944 blev en 

katastrof i och med att partiet endast fick 3702 röster i hela landet. Partiets ekonomi var 

dessutom körd i botten och 1950 valde då Lindholm att lägga ner partiet.47 

2.3 Sveriges Nationella Förbund (SNU/SNF) 

SNF bildades redan 1915 som ett högerns ungdomsförbund, kallat Sveriges Nationella 

Ungdomsförbund. De var inte ett Nationalsocialistiskt parti i vanlig mening utan: ”De samlar 

med andra ord för nazismens räkning upp och organiserar de gamla reaktionära kretsar vilka 

finner det gamla högerpartiet allt för menlöst. Det är personer, som betraktar småfolket som 

mindervärdigt och därför anser att demokratin ger det allt för stort utrymme.”48 Från början 

syntes inget speciellt med detta ungdomsförbund utan det var en normal undergrupp till högern. 

1928, det vill säga några år efter fascisternas maktövertagande i Italien, börjar det synas 

tendenser till högerextremism. Hitlers maktövertagande i Tyskland inleder en snabb 

metamorfos till det högerextrema. De bröt sig lös från högerpartiet och bildade nu en politisk 

intressegrupp(SNUoF) 1933 med Elmo Lindholm som ledare.  De började även organisera sig 

i SA – Grupper, och högste ledare för dessa grupper var Alf Mayerhöffer. De gav dessutom ut 

en egen tidning som hette Nationell tidning. 1934 antog de slutligen namnet Sveriges Nationella 

Förbund (SNF) och agerade som ett eget parti på det nationella planet. SNF fick vid avbrottet 

                                                 
45 Wärenstam, (1972), s127 
46 Ibid s124 – 139  
47 Lööw, (1990), s65 - 73 
48 Carlsson, (1942), s121 
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från högern med sig tre riksdagsledamöter från högern. Dessa var Alf Mayerhöffer, Gösta 

Jacobsson och Johan Gustavsson. Dessa tre ledamöter behöll sina mandat i riksdagen och 

bildade en egen grupp i riksdagen, den så kallade Nationella gruppen.49 Det blev snabbt bråk 

mot de två andra nationalsocialistiska partierna som påstod att storkapitalet inte hade med 

nationalsocialism att göra. Sanningen är nog närmare att de var rädda för den konkurrens SNF 

medförde. Det var från SNF som SNSP och SSS tidigare värvat flest medlemmar, samt att SNF 

dessutom hade flera förmögna medlemmar som kunde bidra till partikassan.50  

SNF har 1937 ca 30 000 till 40 000 medlemmar. Enligt deras stadgar så var partiet uppbyggt av 

lokalavdelningar och studentklubbar som sedan delades in länsvis. Högsta beslutande organ var 

förbundsstämman. Förbundsstämman skulle hållas minst vartannat år och ledamöterna skulle 

utses länsvis via distriktsstämmor. Vid förbundsstämman skulle de också utse förbundsstyrelse. 

Förbundsstyrelsen som var högsta exekutiva organ och skulle innehålla förbundets ordförande, 

två viceordförandena och ledamöter som valts från förbundsstämman. Förbundsstyrelsen skulle 

träffas minst två gånger per år. För det löpande arbetet hade de ett verkställande utskott. 

Verkställande utskottet skulle bestå av ordförande, båda vice ordförandena, samt sju ordinarie 

ledamöter som valts av förbundsstämman. I SNF:s partiprogram ingick främst sociala och 

ekonomiska punkter. De ville främja den verkliga nationella gemenskapen. SNF förkastade 

grovt marxismen som de ansåg vara ”en fanatisk anstormning av bolsjevism” som måste 

lagstadgas bort. De förkastade också den ekonomiska liberalismen där de menade ledde till att 

pengar blir viktigare än nationell gemenskap. De menade vidare att riksdagen ska återgå till att 

vara rådgivande. Ett nationellt råd skulle istället styra Sverige och detta råd måste vara 

bortkopplade från partipolitikens särintressen. De förklarade sig också stå neutralt och obundna 

till något parti.51      

Problemet som SNF hade var att de var stora i städerna bland hög- och medelklassen och på 

landsbygden bland storbönder. De hade svårt att få fäste bland Sveriges arbetare och bönder 

med mindre jordbruk. De saknade därmed den stora basen av väljare.52 Vid riksdagsvalet 1936 

fick partiet endast 27 000 röster och förlorade därmed sina mandat i riksdagen. Efter 

riksdagsvalet blev partiet ännu mer högerextremt efter en sammanslagning med Per Engdahls 

nysvenska rörelse 1937. 1940 blev också Per Engdahl vice partiordförande. Den nya 

partiledaren Sven-Erik Sandström var dock svag och det gav Engdahl ganska stort utrymme att 

                                                 
49 Carlsson, (1942), s121 - 126 
50 Wärenstam, (1972), s174 
51 Dahlberg & Tingsten, (1937) s340 - 341 
52 Wärenstam, (1972), s178-179 
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utforma partiets politik.53 Efter 1940 års förbundsstämma var det högerextrema helt utbytt till 

nationalsocialism och partiet tappade då många medlemmar.54 Partiet valde dessutom att inte 

ställa upp i riksdagsvalet 1940 på grund av att de inte kunde gå till val med att ta bort 

partisystemet när en samlingsregering redan var inrättad. De var dock tydliga med att de inte 

på något sätt stödde den sittande eller den kommande samlingsregeringen.55 Ett år senare bröt 

sig dock Per Engdahl ut partiet efter en schism inom partiet. Många inom partiet menade att de 

tappade stöd bland viktiga bidragsgivare främst i södra Sverige. Dessa bidragsgivare ansåg att 

SNF inte var tillräckligt radikalt.56 Per Engdahl bildade nu Svensk Opposition.57  

SNF släppte dock inte det inslagna spåret mot nationalsocialism och startade nu Dagsposten. 

Dagsposten var en tidning som var tänkt att komma ut varje dag. För att starta upp Dagsposten 

har de bildat ett aktiebolag där 1500 andelar säljs för 1000 kr styck.58 Tidningen hade flera 

delägare i Norrbotten och i Boden och Luleå var dessa delägare. 59  1945 gjordes en 

statligutredning som visade att Dagsposten under hela sin tid fått stöd utav Tyskland. Innehållet 

i tidningen beskrevs som genomgående tyskvänligt.60 I nekrologen av Hitler i Dagsposten 

beskrevs hatet mot honom som något förkastligt och att det var judarnas fel att Hitler nu dött.61 

Partiet ställde upp i 1944 års riksdagsval och fick endast 4552 röster.62 Det har dock överlevt 

ända in på 1990-talet, men i slutet endast som en kamratförening för forna medlemmar.63        

 

3. De nationalsocialistiska partierna i Norrbotten 1934 - 46 

Norrbotten som helhet var ett av de starkaste fästena för de nationalsocialistiska partierna under 

denna tid.64 Främst var det SNF som skördade framgångar och vid riksdagsvalet 1936, då de 

fick 4083 röster.65 Detta resultat överträffas endast av fyrstadskretsen66. Majoriteteten av SNF:s 

                                                 
53 Lööw, (2016), s52 
54 Berggren, (1999), s77 
55 Lööw, (1990), s65 
56 Lööw, (2016), s52 
57 Nilsson, (2000), s91 - 94  
58 Ibid s98 - 110 
59 Bilaga 1 
60 Nilsson, (2000), s98-110 
61 Wärenstam, (1972), s178-179 
62 Lööw, (2016), s265 
63 ibid s79 
64 Lööw, (1990), s 278 
65 SCB riksdagsmannavalens 1933 - 1936 
66 Sammanslagning av Malmös, Lunds, Helsingborgs och Landskronas valkretsar. 
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röster kom från Boden, Luleå och Haparanda stad.67 SSS fick i valet 1934 21,5% av rösterna 

vilket gav dem sex mandat i Tärendö. Detta har aldrig överträffats av någon annan kommun i 

hela Sverige. 68  1942 hade Norrbotten 19 lokalavdelningar från SSS vilket var flest 

lokalavdelningar från det partiet i hela landet.69 

3.1 Kommunalvalet 1934 - 1938  

3.1.1 Norrbotten-Kuriren rapportering inför och efter valen 1934 

Inför kommunvalet 1934 hade SNF brutit sig ut ur högern men fortfarande var det väldigt svårt 

att se brytningen som total. Ett exempel på detta är att den åttonde september gick det att läsa 

om högerns stora män i Norrbottens-Kuriren och där fanns Alf Mayerhöffer med. Han ställde 

då upp i landstingsvalen för högerns räkning.70  

När det gäller de övriga nationalsocialistiska partierna fick de inte något utrymme att föra fram 

sina åsikter såsom ledare, eller genom bevakning av möten. Norrbottens-Kuriren var ändå 

tidningen där de annonserade om sina kommande möten, föredragshållare och var deras 

valkontor låg. Annonserna är alltid korta och alltid med en svastika till vänster så de är enkla 

att känna igen.71 Norrbottens-Kuriren tog även in en notis från TT där det stod att doktor 

Furugård inte efterfrågas av någon när det gäller omhändertagande av deras djur.7273  

Den trettonde september 1934 fanns första gången listorna för SNF:s valbara ledamöter till 

kommunalvalen och då under beteckningen De Nationella - mot partislaveri - för 

folkgemenskap. I Luleå gick de till val med en egen lista men i valallians med högerpartiet. De 

hade då valt en annan beteckning - mot partislaveri och misshushållning. De fem första namnen 

på listan i Luleå var: Fil.kand. Börje Nordström, Verkmästare Johan Edward Engström, 

Ingenjör Folke Westerberg, Överbanmästare B.E. Skånberg och Lokeldare Algot Wallgren.  

I samma nummer av Norrbottens-Kuriren har tre skribenter från SNF givits utrymme att 

beskriva sina tankar inför det kommande valet. Först ut var Alf Mayerhöffer, som skrev att 

tiden krävde uppoffringar av oss alla. Han beskriver ideologiska motståndare på detta sätt: 

”Hatläran från den asiatiska stäppen i kommunismens form, den urvattnade marxismen i den 

                                                 
67 SCB riksdagsmannavalens 1933 - 1936 
68 Alalehto, (2001). s288 
69 Lööw, (1990), s278 
70 Norrbottens-Kuriren 1934 8/9 Arkivcentrum Norrbottens museum 
71 Ibid 1934 1/9 & (bilaga 2) 
72 Birger Furugård var utbildad veterinär. 
73 Norrbottens-Kuriren 1934 13/9 
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internationella socialdemokratins gestalt och den liberala storfinansen aldrig kunna fatta det 

nationellas betydelse.”74 Han menade att ungdomsarbetslösheten var det största problemet just 

nu och löste vi inte detta så kommer inga politiska åtgärder att kunna stoppa den negativa 

utvecklig detta skulle medföra. Han beskriver det politiska läget i Sverige som att 

parlamentarismen är ett självändamål utan egentligt syfte och menar att det är dess största 

svaghet. Alla problem måste lösas i den nationella solidaritetens och folkgemenskapens anda. 

Endast den vägen kan leda ur den nuvarande försumpningen.   

Börje Nordström inledde sitt debattinlägg med att han ville rikta kritik mot de som redan satt i 

stadsfullmäktige. De har förvisso gjort ett bra jobb men det är dags för nya personer att ta vid. 

De gamla ledamöterna som sitter i stadsfullmäktige inte har samma framåtanda som den nya 

generationen som SNF företräder. Han vänder sig mot att de som satt i stadsfullmäktige ofta 

fattade godtyckliga beslut som var dåligt utredda. Han menade att detta leder till att besluten 

fattades utan ordentlig grund och ofta med svag majoritet. Han ser detta som en stor svaghet 

för den parlamentariska modellen. Han ville istället avpolitisera besluten till experter och införa 

ämbetsansvar istället för divisionsansvar. 

William Lindgren fanns med på Nederluleålistan av valbara kandidater för SNF. Han vänder 

sig mot nuvarande partipolitiken och menade att de aldrig kunna samsas. Detta är inte något 

hållbart alternativ i längden. Den dåvarande partipolitiken ger endast olika förslag till problem 

i samhället istället för lösningar. Demokratin gav också marxismen tillfälle att husera fritt och 

detta kommer medföra stora problem i framtiden. De nationella stod för en ny frihetstid där 

folkgemenskapen hade fast grund mot utländska störda influenser så som nazism och 

kommunism. Han trodde inte att de skulle vinna stor mark i detta val men att när tiden är mogen 

kommer den nya staten att växa fram.75 

Norrbotten-Kuriren gjorde också små notiser om Mayerhöffers agitationståg genom länet inför 

kommunalvalet 1934. I dessa stod det vilka platser han varit på samt vad han talat om och antal 

åhörare. Norrbottens-Kuriren refererar också att Mayerhöffer vinner de debatter han deltagit i 

mot någon av motsatt ideologisk ståndpunkt.76 

 

 

                                                 
74 Norrbottens-Kuriren 1934 13/9  
75 Ibid 1934 13/9 
76 Ibid 1934 4/9 & 13/9  
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3.1.2 Redaktören som älskar att diskutera: Luleå 1934 – 1938 

Vid kommunalvalet fick de övriga nationalsocialistiska partierna 85 röster i första valkretsen 

och 59 i den andra, vilket gav 144 (2,9 %) av totalt 4816 avlagda röster. Det räckte dock inte 

till några mandat men var nära i första valkretsen. SNF som samverkade med Högerpartiet fick 

288 (5,9 %) röster. Detta gav dem två mandat.77 De ledamöter som valdes in för SNF var Börje 

Nordström och Johan Edward Häggström.78 Börje Nordström var vid denna tid redaktör vid 

Norrbottens-Kuriren och Johan Edward Häggström delägare i en av Luleå största arbetsgivare 

Bergers mekaniska verkstad.79 80 

Figur 1. SNF:s uppdrag i styrelser och nämnder i Luleå kommun 1934–1938 

Ämbete Ledamot Mandatperiod 

Beredningsnämden Börje Nordström 1935 – 1936 

Suppleant i 

Beredningsnämnden 

Johan Edward Häggström 1935 – 1938 

Lönenämnden Johan Edward Häggström 1935 – 1937 

Suppleant Lönenämnden Johan Edward Häggström 1938 

Revisorer för stadens 

räkenskaper 

Börje Nordström 1935 – 1936 

Suppleant i 

Drätselkammaren 

Folke Westerberg 1937 – 1938 

Arbetslöshetskommittén Folke Westerberg 1935 – 1938 

Källa: Stadsarkivet Luleå, Stadsfullmäktigeprotokoll, se fotnot
81

 

Börje Nordström var det första namn från SNF som omnämndes i en debatt i 

stadsfullmäktigeprotokollen. Det ärende som behandlades var om pengar som inkommit till 

drätselkammaren från den nedlagda föreningen Snödroppen. Dessa pengar var vid 

nedläggandet av föreningen tänkt att användas till ett spädbarnshem. Pengarna överläts då i 

första hand till Luleå arbetsstuga och sedan till drätselkammaren. Dessa pengar hade istället 

tänkts användas till bygget av yrkesskolan i Luleå. Utomstående granskare ansåg dock att 

kommunen har handlat rätt enligt § 5 i nedläggningsprotokollet. Ärendet hade tagits upp i 

beredningsnämnden och där vann herr Lindbäcks (S) förslag som ansåg att drätselkammaren 

handlat rätt. Herrar Bergh (M), Boholm (M) och Nordström menade dock att kapitalet har 

                                                 
77 SCB kommunalvalen 1934 - 1935  
78 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1934 27/9 §31 
79 http://www.kuriren.nu/img/2011/12/9/6203385.pdf 
80 Norrbottens Kuriren 1938 16/9 
81 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1934 20/12 §6 & §7  

    Ibid 1935 1/8 §4&§5 19/12 §35  

    Ibid 1936 17/12 §25  

    Ibid 1937 28/10 § 28 16/12 §17 & §18 
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använts till fel ändamål. Ärendet togs även upp i stadsfullmäktige och även där vann Lindbäcks 

förslag voteringen med 23 - 12.82 

Första motionen som SNF inlämnar var från Nordström. Denna motion avsåg flickscouternas 

rätt att nyttja en timmerstuga i Lulviken. Detta beviljades och de fick nyttjanderätt till stugan i 

fem år och ett bidrag på 150 kronor för att iordningsställa stugan.83 Under samma möte lämnar 

Nordström sin första reservation. Detta mot beslutet att stadsombudsmanna- och 

stadsfogdetjänsterna inte slås ihop till en tjänst. Han fick där medhåll av Bergh i sin 

reservation.84   

I detta ärende motsatte sig Nordström att en särskild nämnd skulle tillsättas att utreda 

borgmästarens pension och övrig ersättning. Detta ansåg han att lönenämnden bör kunna utreda. 

Han förlorade dock voteringen med 22 – 10.85 När ärendet ska avgöras efter granskning av dels 

den särskilt utsedda nämnden, lönenämnden och beredningsnämnden, så ställde sig Nordström 

bakom Strandhs (M) förslag som inte ens togs upp för votering.86   

Frågan här gällde om hamnkaptenen Bengt I. Lindström kunde förena sin nuvarande tjänst i 

hamnen med ombudsmannabefattningen vid Luleå sjömanshus. Nordström lade fram ett förslag 

som innebar att han skulle få det så länge ingen annan lämplig sökande lämnade in en ansökan 

till det jobbet. Nordströms förslag avslogs både i beredningsnämnden och stadsfullmäktige och 

Lindström fick kombinera tjänsterna.87 

Stadsfullmäktige hade tillsatt en kommitté bestående av ordförandena i de sociala nämnderna.88 

De hade remitterats ett förslag om en sammanslagning av dessa till en central socialnämnd. 

Kommittén var splittrad men utfallet var ändå att sammanslå dessa. Detta förslag understöddes 

av Stark (S) med bifall av Nordström inom beredningsnämnden. Sammanslagning bifölls också 

där med 4 – 3 mot Samuelssons (V) förslag att inte sammanslå dessa. Då samma fråga togs upp 

i stadsfullmäktige vinner dock Samuelssons förslag och det blir ingen sammanslagning.89   

I detta ärende avhandlas hur mycket den nya yrkesskolan fick kosta. Boholm (M) med 

instämmande av Nordström motsatte sig skarpt att det fick överstiga de tilltänka kostnaderna 

                                                 
82 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1935 31/1 §35  
83 Ibid 1935 31/1 §26 28/2 §15 
84 Ibid 1935 28/2 §10 
85 Ibid 1935 28/2 §20 
86 Ibid 1935 28/3 §13 
87 Ibid 1935 25/3 §10 
88 Nykterhetsnämnden, barnavårdsnämnden, fattigvårdsstyrelsen, pensionsnämnden, och arbetslöshetskommittén 

samt ordföranden i Luleås sjukkassa 
89 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1935 23/5 §29 
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som beräknats för detta bygge. De fick dock mothugg av Svensson (S) som menade att 

kostanden får överstigas, men bara om stadsfullmäktige meddelades i tid. Svensons förslag 

vann i beredningsnämnden med reservationer från Boholm och Nordström. I stadsfullmäktige 

vann Svenssons förslag och även där med reservation ifrån Nordström.90 

Bergh (M) och Hagberg (M) har gemensamt och Nordström har lämnat in två olika motioner 

angående åtgärder för att förbättring av taxeringsresultatet i staden. Detta remitterades till 

drätselkammaren för utredning.91 När ärendet skulle behandlas i stadsfullmäktige ville Bergh 

och Hagberg i den gemensamt lagda motionen att en taxeringexpert skulle tillsättas att bistå vid 

1936 taxering och denna skulle få kosta max 1 500 kr. Nordströms motion innehöll samma 

förslag men istället 2 500 kr som maxkostnad. Nordström fick medhåll från Flemström (S) vid 

beredningsnämndens sammanträde och Nordströms förslag vann voteringen där med 4 – 3. I 

stadsfullmäktige vann Nordströms förslag med 19 - 17.92 

Detta ärende kom i en skrivelse från brodirektören. Han hade sett att vid byggandet av den 

tilltänkta Bergnäsbron hade det avsatts medel för göra en diamatborrundersökning. Han ville 

göra en liknade undersökning vid den tilltänkta Gäddviksbron. Vid ärendets behandling i 

beredningsnämnden var Nordström emot detta. Han ansåg att detta redan var utrett. Hans 

förslag ställdes mot Groths (M) som var för att göra denna undersökning, och Boholms (M) 

som menade att nämnden skulle föreslå stadsfullmäktige att byggnadsfirmor som inkommit 

med anbud och förklarat sig stå för anbuden. Anbuden skulle därför gälla även om grunden vid 

ytterligare undersökning skulle visa sig vara annorlunda än beräknat. Boholm gjorde dock 

tillägget att om ytterligare undersökningar skulle behövas av väg och vattenstyrelsen eller 

någon annan statlig myndighet skulle kommunen vara villiga att bistå. Både 

beredningsnämnden och stadsfullmäktige antog Boholms förslag utan votering. 93 

Detta ärende gällde uniformer till poliskonstaplar. Frågan var om uniformerna skulle förses 

med tryck eller påsytt märke, samt vad som skulle göras med uniformerna efter de blivit slitna. 

Nordström ville att poliserna skulle få köpa uniformerna när de var utslitna bortsett från knappar 

och tjänstemärken som skulle sys på de nya uniformerna. Nordströms förslag avslogs i 

stadsfullmäktige. Förslaget som antogs var uniformen skulle tillfalla konstapeln utan kostnad 

                                                 
90 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1935 28/6 §2 
91 Ibid 1935 29/8 §34 
92 Ibid 1935 26/9 §6 
93 Ibid 1935 26/9 1935 § 23 
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samt att det inte skulle vara tryck utan påsytt märke. Knappar och tjänstemärken skulle dock 

inte tillfalla konstapeln utan de skulle sys på den nya uniformen.94 

Oscarsson (S) hade lämnat in en motion angående pensionsutbetalningarna som han tyckte var 

för små. Han vände sig också mot att personer hamnade utanför systemet i onödan på grund av 

de inte varit anställda av staden de stipulerade åren i avtalet. Lönenämnden hade gjort en 

utlåtande i frågan, men Flemström (S) ansåg inte att det var tillräckligt utredd och begärde en 

ny remittering till lönenämnden. Nordström bestred detta och menade att lönenämndens 

utredning var fullgjord. Stadsfullmäktige antog Nordströms förslag utan votering. 95  

Nordström hade här upptagit en skrivelse från riksförbundet av bildande av konst som sin egen 

motion. Han begärde att staden skulle ansluta sig som medlem till denna organisation och betala 

en avgift på 400 kr för rundvandringar i staden. Stadsdirektören hade tillfrågats om ett utlåtande 

i frågan. Han ansåg att detta var hembygdsföreningens uppgift. Stadsdirektören ansåg dessutom 

att detta var slöseri med skattepengar. Stadsfullmäktige avslog motionen utan votering96 

Länsstyrelsen bad stadsfullmäktiges om ett yttrade angående rådmannen P. Sandströms 

ansökan att kunna förena sin nuvarande tjänst såsom rådman med uppdraget som krigsdomare 

vid krigsrätten i Boden och ledamotskapet i styrelsen för Skandinaviska Kreditaktiebolagets 

Avdelningskontor, samt som ombudsman vid Luleå och Kalix flottningsföreningar. I 

beredningsnämnden motsatte sig Nordström detta. Stark (S) var för att han skulle få förena. 

Nordström förlorade voteringen med 5 - 4 i beredningsnämnden och 19 – 16 i Stadsfullmäktige. 

Nästa ärende Nordström valde att involvera sig i var om assessorn vid rådhusrätten och 

magistraten Gustav A. Johanssons ansökan om att få förena dessa tjänster såsom rådman och 

som ombudsman hos riksbankens avdelningskontor. Än en gång motsatte sig Nordström detta 

men fick inget gehör vare sig i beredningsnämnden eller Stadsfullmäktige 97 

Frågan gäller dyrortstillägg på pensioner. Den behandlas både i beredningsnämnden och i 

stadsfullmäktige där Bergh (M) med bifall från Nordström vill återremittera detta förslag. 

Förslaget bifalles i båda instanser och de lämnar därefter en skriftlig reservation. I reservationen 

skrev de att de vill remittera detta till en lämpligt nämnd för utredning då de ansåg att de inte 

fått fullständigt information i frågan.98 
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Första gången Häggström nämns i protokollen är när han användes som expert då det handlar 

om kostnaden för att byta stötdämpare till en lastbil. Han avråder stadsfullmäktige att göra detta 

och de följer hans råd och avslår ansökan.  Han tillfrågades även som expert i frågan om vem 

som ska anlitas i ett jobb från kommunen. Jobbet avsåg ombyggnation i färjelägen samt 

besiktiga att en ny ångmaskin till färjan. Firman han var delägaren i var involverad i 

anbudsprocessen och var den enda som kommit med ett kostnadsförslag till drätselkammaren. 

Stadsfullmäktige beslutade även här att bifalla Häggströms förslag.99  

Fattigvårdsstyrelsen hade ansökt om få sitt bidrag höjt från 333 kr till 1000 kr till Luleå 

sjukkassa. Sjukkassan var en frivillig anslutning där medlemmarna betalar för ett medlemskap 

som ombesörjer vård och ersättning vid inkomstbortfall i händelse av sjukdom eller olycka.  

Detta anser de inte vara fattigvård då människor med små medel kan få sjukvård bara genom 

sitt nedlemskap. De har på uppdrag från stadsfullmäktige dessutom gjort en genomgång och 

uteslutit de medlemmar som inte betalat avgift. Av de medlemmarna som uteslöts ansåg de att 

90% borde klara av att betala ett medlemskap. De ser detta som en besparing för kommunen då 

fattigvården inte behöver anlitas lika ofta. De påvisade också att flera andra kommuner i Sverige 

har lämnat bidrag för öka anslutningen till sjukkassan.  

Vid ärendets behandling i beredningsnämnden ville Bergh (M) avslå ansökan då han ansåg att 

333 kr var tillräckligt men röstades ner med 5 - 1 mot Samuelssons (V) förslag att bifalla. Då 

ärendet togs upp i stadsfullmäktige ville Bergh än en gång att det skulle avslås med 

instämmande av Nordström. Lindbäck (S) ville att det skulle bordläggas och utredas av en 

tremannakommitté. Lindbäcks förslag bifölls och i kommittén ingick Nordström, Carlsson (S) 

och Ericsson (M).100  Efter kommittén gjort sin utredning angående sjukkassans bokföring 

tyckte de att sjukkassan hade för stora administrativa kostnader i jämförelse med en privat 

sjukkassa men såg också att förbättring hade gjorts. I Beredningsnämnden ville Nordström 

avslå dess ansökan. Flemström (S) ville dock bistå den under förutsättning att kommunen fick 

placera en revisor där. Flemströms förslag vann med 5 – 3 i beredningsnämnden. I 

stadsfullmäktige framlades även ett tredje alternativ från Lindbäck (S) som innebar 

bordläggning vilket också bifölls utan votering. 101 Ärendet avgjordes till sist och då krävdes 

kvalificerad majoritet i stadsfullmäktige, det vill säga 2/3 av rösterna för att genomdriva 

anlaget. Nordström förlorade voteringen med 13 – 20, men i och med att de som var för att 
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anslå pengar till kassan inte uppnådde kvalificerad majoritet blev det inget extra anlag till 

sjukkassan.102  

Detta är Börje Nordströms sista uppdrag då han under samma möte avsade sig alla uppdrag och 

platsen i stadsfullmäktige på grund av avflyttning från orten. Istället tar Folke Westerberg hans 

plats i stadsfullmäktige och övriga uppdrag ersätts inte före nästa val av dessa nämnder.103  

Börje Nordström har dock lämnat en motion om rationellt anordnande av affischeringsfrågan 

inom staden. Han ville sätta upp speciella anslagstavlor där allmänheten och företag skulle 

kunna sätta upp affischer eller notiser på. Detta förslag bifalles av stadsfullmäktige efter en 

utredning av tekniska förvaltningen. 4 tavlor a 140 kr kommer därmed att sättas upp på avsatta 

områden.104 

3.1.3 Den ensamme nazisten Boden 1934 – 1938  

Vid Kommunalvalet 1934 fick SNSP 118 (4,2%) röster av totalt 2788 angivna röster och detta 

gav ett mandat i Stadsfullmäktige. SNF ställde upp i samarbete med högern och fick 54 (1,9%) 

röster med väljarbeteckningen - näringar och sparsamhet, men detta gav dock inget mandat.105  

För SNSP valdes landsfiskalen Per Erland Berg in. Hans tid i stadsfullmäktige var dock väldigt 

lugn, i alla fall sett till stadsfullmäktigeprotokollen. Han omnämns endast sju gånger bortsett 

från närvaro eller justerare. I dessa paragrafer är det endast i sammanhanget att han instämmer 

med någon ledamot eller där han vill att ärendet ska gå till votering.106  Han lägger inga egna 

motioner eller reservationer under hela sin tid i stadsfullmäktige. Han fick inte heller något 

förtroendeuppdrag.  

3.1.4 Sammanfattning 1934 - 1938 

SNF hade redan från början ett ganska stort inflytande inom oppositionen, då med Börje 

Nordström som dess främsta namn. Det är tydligt att de var ett högerparti då de samverkade 

med högern vid valet samt i många frågor i stadsfullmäktige. Efter Nordströms avflyttning syns 

de knappt i stadsprotokollen. Mycket kan bero på att de tappar platsen i beredningsnämnden. 

Beredningsnämnden var nämnden som bereder förslag innan de ska tas upp i stadsfullmäktige 

och är en mycket viktig position inom den kommunala verksamheten, då det relativt ofta blir 

samma utfall i stadsfullmäktige som i beredningsnämnden. De har dessutom ledamöter i både 
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lönenämnden och arbetslöshetsnämnden vilket visar på vart helst vill arbeta med sina frågor. I 

Boden är det svårt att se om Berg var delaktig i besluten eller inte då han inte syns nämnvärt i 

protokollen.  

 

3.2 Kommunalvalet 1938 - 1942 

3.2.1 Norrbotten-Kuriren rapportering inför och efter valen 1938 

Inför valet fick SNF fortfarande betydande utrymme i Norrbottens-Kuriren om än dock mindre 

än vid föregående val. I ett utskick från TT som kommer från SNF:s förbundsstyrelse skrivs att 

SNF inte kommer att ställa upp i landstingsvalet då det menade att landstinget var förlegat. De 

kommer istället att mobilisera sig inför Riksdagsvalet 1940, men de uppmuntrar alla 

kommunala SNF anhängare att ställa upp i de kommunala valen om de tror sig ha framgång i 

dessa.107 De följer även detta val Alf Mayerhöffers agitationståg genom länet. Det var främst 

om hans tal i Luleå som bevakas vilket de också skrev en kortare artikel om. Mayerhöffers tal 

börjar med att han beskriver hur högern har misslyckats att stoppa kommunister och som han 

menade var större än dem i Luleå. Han fortsatte med att beskriva hur de fyra stora partierna 

struntar i sina grundideologier. Han menade att socialdemokraterna har gjort många bra saker 

för de som har haft det sämst ställt inom landet, men att dess utrikespolitik inte är bra. 

Framförallt vårt medlemskap i FN är dåligt och kommer leda till att vi hamnade i klorna på 

stormakter. FN är enligt honom en organisation som spelat ut sin roll. Neutralitetsprincipen är 

den viktigaste frågan och för att behålla den måste vi rusta vårt försvar.108  

Mauritz Person som var chefläkare men också kandidat till stadsfullmäktige i Boden får ett helt 

uppslag om hur han ville att sjukvården i länet ska läggas upp. De publicerade också ett utdrag 

ur SNF:s nya partiprogram. Där stod det att principen om kommunernas rätt till 

självbestämmande är viktig och att de motsätter sig att uppdragen inom kommunen är avlönade. 

De ville istället införa avlönade tjänstemän och förtroendevalda utan lön. De ville inte att 

polisen skulle ombesörjas av kommunen utan att staten skulle ta över den helt109 SSS får inget 

utrymme att föra ut sitt budskap men annonserade om vart sina föredrag och manifestationer 

ska hållas.110  
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Efter valet beskrivs SNF som det enda ljuset på högerns himmel. Thelander beskrivs som den 

avgörande faktorn för SNF:s framgångar då han var vida omtyckt bland massorna för sin 

läkargärning. Häggström och Westerberg beskrivs som bra politiker som kommer tillföra 

högergruppen mycket kunskap. SNF hade dessutom otur med mandatfördelningen. 

Valkrestsuppdelningen medförde att de bara fick tre mandat när egentligen hade egentligen 

röster för fyra mandat.111  

3.2.2 Inflytandet växer Luleå 1938 – 1942 

I Kommunvalet 1938 gick SNF i samverkan med högern under samverkansbeteckningen Fram 

till val. SNF hade underbeteckningen De nationella. I första valkretsen fick de 313 röster och i 

andra 181 vilket totalt gav dem 494 (10,2%) av 4487 röster och tre mandat. SSS fick detta valet 

endast två röster, en i varje valkrets.112 För SNF valdes följande ledamöter in: Folke Westerberg 

Johan Edward Häggström och Sam Thelander. Folke Westerberg som övertagit Börje 

Nordströms mandat var ingenjör och sedermera disponent vid LKAB i Luleå. Sam Thelander 

var 2:e stadsläkare i Luleå stad.  

Figur 2. SNF:s uppdrag i styrelser och nämnder i Luleå kommun 1939–1942  

Ämbete Ledamot Mandatperiod 

Arbetslöshetskommittén Folke Westerberg 1939 – 1942 

Beredningsnämden Folke Westerberg 1939 – 1940 

Beredningsnämden Sam Thelander 1941 – 1942 

Suppleant i 

Beredningsnämnden 

Johan Edward Häggström 1939 – 1940 

Suppleant i 

Beredningsnämnden 

Folke Westerberg Folke Westerberg 1941 – 42 

Lönenämnden Johan Edward Häggström 1939 – 1940 

Suppleant i 

Drätselkammaren 

Folke Westerberg 1940 – 1943 

Suppleant i 

Drätselkammaren 

Sam Thelander 1940 - 1943  

Luftskyddsnämnden Folke Westerberg 1940 – 1945 

Folkskolestyrelsen Sam Thelander 1940 – 1943 

Fattigvårdsstyrelsen Algot Wallgren 1940 – 1943 

Suppleant Pensionsnämnden Algot Wallgren 1942 – 1945 

Källa: Stadsarkivet Luleå, Stadsfullmäktigeprotokoll, se fotnot
113
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Denna skrivelse var från Luleås förste stadsläkare Kjellén och den handlade om att sköterskorna 

som var anställda av staden, skulle övergå i landstinget regi, detta på grund av att Luleå stad 

har över 5 000 invånare. Sam Thelander ansåg att frågan inte är tillräckligt utredd och ville 

remittera frågan till hälsovårdsnämnden. Thelanders förslag vinner utan votering och ärendet 

remitteras till beredningsnämnden för vidare undersökning. 114  Efter återremittering och en 

utredning som genomförts av Thelander och förste stadsläkaren Kjellén, föreslår de två olika 

alternativ för hur de ska gå vidare med frågan. Alternativ två är det som antas av 

beredningsnämden och stadsfullmäktige. Det innebär att staden anställer en till sköterska, så 

det blir tre istället för nuvarande två. Dessa delar upp staden i tre distrikt vilka de ansvarar för 

varsitt. Områden utanför staden övertas av landstinget.115  

Häggström och Thelander lämnade en reservation tillsammans med många ledamöter från olika 

partier gällande utformningen av planteringen på Storgatan.  Under samma möte lämnade 

Bergh (M) och Thelander in en gemensam motion. I denna motion ville de avdela 1000 kr till 

utspisning av konstaterat undernärda barn i Karlsviksskola samt anordna matlagningskurser för 

husmödrar i Karlsviksområdet. Fattigvårdsstyrelsen hade inget att anmärka på förslaget men 

ansåg att kurser bör hållas på alla håll i Luleå inte bara i Karlsvik. De tillägger att sådana kurser 

redan fanns men att de nu skulle gå ut med en stark rekommendation till mödrar med barn i 

skolålder att delta. Vid ärendets genomgång i beredningsnämnden föreslog dock Lindbäcks (S) 

att de bör avsätta 2500 kr så att alla barn vid skolan får möjlighet att äta. Han hade dock samma 

förslag angående kurserna i matlagning. Lindbäcks förslag vann både i beredningsnämnden och 

i stadsfullmäktige.116      

Ärendet var än en gång om Luleå sjukkassa skulle få ett bidrag på 1000 kr. I 

beredningsnämnden vann detta förslag, som då var framlagt av Lindbäck (S) med 6 – 3, mot 

Boholms (M) avslag av ansökan. Då ärendet tas upp i stadsfullmäktige vill Westerberg 

tillsammans med flera andra ledamöter att frågan ska remitteras till drätselkammen. Detta för 

att han ville undersöka om stadens anställda arbetare verkligen kunde försäkras genom 

sjukkassan. Hans förslag röstades ner med 13 – 26. Frågan skulle avgöras och Lindbäcks förslag 

vann med 28 – 11.117   
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Westerberg tilldelades uppdraget från beredningsnämnden att ingå i en kommitté att utreda var 

busscentralen i Luleå skulle ligga.118 

Denna paragraf gällde placeringen av det nya allmänna läroverket. I beredningsnämnden fick 

Westerberg uppdraget att ingå i en kommitté som tog fram kostnadsförslag och ritningar och 

till dess förfogande ställdes 3000 kr. Vid ärendets avgörande i stadsfullmäktige ville Thelander 

även att det skulle tillsättas en kommitté som utreder hur ungdomar lättare ska kunna få 

yrkesutbildning vilket avslås utan votering.119       

Ärendet gällde att några privatpersoner ville ha ersättning för förstörd lösegendom genom en 

skogsbrand på Kallaxheden. Ärendet har gått genom både drätselkammaren och 

beredningsnämnden med utfall att ersättning på 75% av begärt belopp ska beviljas. Bergh (M) 

har verkat för avslag genom båda dessa instanser. I stadsfullmäktige yrkade Bergh än en gång 

för avslag men Lindbäcks (S) bifölls. Detta förslag var att kommunen skulle utbetala 75% av 

begärt belopp med tillägget att inte inkludera ersättning för ett oljefat. Mot detta lämnades en 

reservation från Bergh (M), Boholm (M), Hedström (M), Frans Ericson (M), Westerberg, Wer-

ner (M), Bergman (M) och Dahlgren (M) då dessa ansåg att detta bröt mot lagen.120 

Denna punkt behandlar förste stadsläkaren Kjelléns pensionsavgång. Thelander framställer i en 

motion att stadsfullmäktige måste besluta om vem Kjelléns efterträderare skulle vara. Denna 

motion remitterades till lönenämnden och hälsovårdsnämnden för vidare utredning.121 

Folke Westerberg har i denna skrivelse som en av ledamöterna i luftvårdsnämnden begärt 43 

900 kr till uppbygganden av offentliga skyddsrum och detta förslag bifölls utan votering 122 

Häggström väljer att lämna alla sina uppdrag i stadsfullmäktige och som ersättare till honom i 

stadsfullmäktige utses Lokeldare Algot Wallgren. I lönenämnden utses på inrådan av Bergh 

Bengt Sandström (M) och som suppleant i beredningsnämnden Thelander123 

I en skrivelse från lönenämnden ville en sjuksköterska som fått övergå till landstinget efter 

omläggningen få ersättning då hennes arbetsuppgifter är detsamma som tidigare, men har nu 

sämre förmåner. Beredningsnämden förslår ingen ersättning ska tillfalla henne. Thelander 
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tycker att hon har rätt till detta och framlägger detta i stadsfullmäktige men hans förslag avslås 

utan votering.124 

Thelander och Bergman (M) hade av drätselkammaren fått uppdraget att utreda en barnkoloni 

för att skänka de tilltänka kostnader som tidigare beräknats. Kommittén kom dock fram till att 

det var omöjligt att sänka kostnader utan avsevärd försämring av barnkolonin. De hade dock 

hittat att kommunen kunde få pengar via arvsfonden, kommunen skulle då endast behöva lägga 

30 000 av de beräknade 65 000 kr. Förslaget bifölls både i beredningsnämnden och 

stadsfullmäktige med villkoret att de skulle få bidraget. 125 Vid samma möte utsågs Thelander 

att ingå i en kommitté som skulle utreda en centralisering av socialtjänsterna tillsammans med 

Lindvall (S) och Ericsson (M).126 

Riksteatern hade begärt 1500 kr till att renovera Sagabiografen i Luleå. Thelander ville att 

drätselkammaren skulle bifalla detta förslag vilket det också gjordes i både drätselkammaren 

och beredningsnämnden. I stadsfullmäktige krävdes votering och där vann förslaget med 21 - 

4.127 

Thelander lämnar här en interpellation angående en utredning som tillsattes 1935 som skulle 

utreda stadsläkarens lön. Han avslutar med: ”Jag beder härmed få interpellera i herr 

ordföraren om och i så fall när ett utlåtande från den år 1935 tillsatta kommittén är att 

förvänta. Luleå 9 juli 1942”128 Tre månader senare får han svar att frågan fallit mellan stolarna 

på grund av att det tidigare varit en statlig angelägenhet, men så var inte fallet numer och han 

ska nu sammankalla kommittén 129 

3.2.3 Ahlrén plus fem Boden 1938 – 1942 

SNSP var upplöst och de deltar inte i detta val men SSS ställer upp och får 97 (3,9%) av totalt 

2503 röster vilket ger ett mandat. SNF ställer upp utan samverkan från något parti under 

beteckningen de nationella och får 222 (8,8%) röster.130  SSS mandat går till: Sergeant Magnus 

Nordström, och för SNF: Chefsläkare Mauritz Persson och Ingenjör Erik Ahlrén.131  

 

                                                 
124 Stadsfullmäktigeprotokoll Luleå 1940 29/8 §22 
125 Ibid 1941 29/5 §7 
126 Ibid 1941 29/5 §16 
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Figur 3. SNF:s uppdrag i styrelser och nämnder i Bodens kommun 1939–1942   

Ämbete Ledamot Mandatperiod 

Brandstyrelsen Erik Ahlrén 1939 – 1942 

Suppleant i 

barnavårdsnämnden 

Mauritz Persson 1940 

Suppleant i 

brandstodskommittén 

Erik Ahlrén 1949 – 1942 

Hyresnämnden Erik Ahlrén 1942 – 1944 

Källa: Kommunarkivet Boden, Stadsfullmäktigeprotokoll, se fotot
132

 

I detta ärende ställer sig Bernsten (M) med instämmande från Persson och Nordström frågande 

till att en person som ansökt om att få tillstånd att sälja pilsnerdricka till mat fått avslag medans 

fyra andra sökanden fått bifall. Sökanden i fråga har förvisso fällts för olaga försäljning så sent 

som för två år sen. Dessa anser att hon bör få en chans. Frågan bifölls först av stadsfullmäktige 

men votering begärdes och där vann Bernstens förslag med 12 – 11.133 

Synnergren (S) har tillsammans med Ahlrén lagt fram en motion från Luftskyddsföreningen. 

Luftskyddsföreningen i Boden har behövt betala 1000 kr för en obligatorisk utbildning från 

dess nationella förbund. De anser de att kursen ska betalas av allmänna medel och inte av 

Bodens Luftskyddsförening. Drätselkammaren biföll framställan och beredningsutskottet 

avslog den. I stadsfullmäktige ställdes drätselkammarens förslag mot beredningsutskottets 

förslag och där instämde Ahlrén med drätselkammarens förslag vilket också bifölls efter 

votering med 13 – 11.134 

Vice brandchefen hade begärt en löneförhöjning från 900 kr till 1200 kr. Brandstyrelsen, 

Drätselkammaren och Beredningsutskottet yrkade dock avslag. Nordström yrkade på bifall i 

stadsfullmäktige. Nordströms framställning avslogs utan votering.135 

Fyra personer som idkade försäljning av varmkorv ville också ha rätt att bedriva viss 

kioskhandel. Drätselkammaren hade gett personerna rätt att göra så. Beredningsutskottet ville 

dock begränsa tiden för varmkorvsförsäljning till 13 eller 14. Söderberg (M) med instämmande 
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      Ibid 1941 §316 

      Ibid 1940 §241 

      Ibid 1942 §201 
133 Ibid 1939 19/5 §10 
134 Ibid 1939 17/11 §8 
135 Ibid 1939 17/11 §12 



 

29 

från Ahlrén ville bifalla drätselkammaren men vid votering vann beredningsutskottets 

förslag.136 

I en skrivelse som inkommit var en person missnöjd med att han fått ett B-avdrag på lönen. Här 

menade Nordström att drätselkammaren gjort en feltolkning och att B-avdraget inte skulle gälla 

i detta fall och det måste återremitteras. Vid votering vann förslaget om återremiss med 18 – 4. 

Efter utredning kom ett förtydligande från drätselkammaren och därefter avslogs Nordströms 

förslag.137 

Mauritz Person avsa sig uppdraget i stadsfullmäktige på grund av flytt från Boden och in valdes 

nu Arvid Gabrielsson138 Arvid Gabrielsson, Ewald Gabrielsson Stig Kriström och Per Erland 

Berg lämnade tillsammans in en skrivelse där de ansåg att utnämningen av den nya 

borgmästaren inte har gått rätt till. De ansåg att alla sökanden inte fått rättvis behandling. Som 

svar fick de att alla har behandlats lika men att den sökanden de förordade inte hade inkommit 

med läkarintyg i tid.139  

Hälsovårdsnämnden hade gjort en förfrågan om kommunen kunde köpa tre färdigmonterade 

hus med fyra lägenheter i varje. Dessa var tänkta för barnfamiljer i nöd eller för dem som 

behöver en nödlösning när deras hem behövde desinficeras. Synnergren (S) ansåg att det var en 

nödlösning som inte var tillräcklig utan ville istället ha en permanent lösning som skulle gynna 

lokala byggfirmor istället. Guné (M) ansåg att bygget bör startas så snart som möjligt då statliga 

subventioner kan förfalla annars. Ahlrén ansåg att det inte fanns en möjlighet att kunna bygga 

helt nya hus innan vintern när det dessutom en pågick en byggarbetarkonflikt som skulle göra 

att arbetet tog ännu längre tid. Winberg (M) ansåg att Kommunen skulle ge bort tomterna gratis 

med instämmande från Ahlrén. Frågan remitterades sedan till drätselkammaren och 

beredningsutskottet. 140  När frågan hade behandlats av en speciellt utsedd kommitté, 

drätselkammaren och beredningsutskottet, samt att jobbet varit ute på anbud kvarstod två 

alternativ. Det första var arkitekt ritat (alternativ 1), och det andra var det inte (alternativ 2). 

Huset som skulle byggas hade åtta lägenheter med två rum och kök i varje lägenhet. I alternativ 

2 instämde Ahlrén och det förslaget bifölls också. 141  Arvid Gabrielsson avsäger sig sina 
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uppdrag i stadsfullmäktige efter en flytt och Emma Persson tog hans plats. Emma Persson blir 

inte långvarig som ledamot utan flyttar från Boden och K.G. Brodin tog hennes plats142 

Ahlrén förslås av beredningsutskottet att ingå i en kommitteen på fyra personer som ska utreda 

byggandet av det nya badhuset i Boden vilket bifölls av stadsfullmäktige.143 

Frågan som avhandlades gällde en utredning om var ett nytt pensionärshem med 24 lägenheter 

ska byggas samt kostnadsförslag. Kostnaden hade ställs till 270 000.  Detta vill Ahlrén öka till 

280 000 eftersom han anser att alla rum bör ha egen toalett. Ahlrén förslag bifölls av 

stadsfullmäktige.144 

3.2.4 Sammanfattning: 

SNF gör är ett väldigt bra val och dessa år är överlägset de år där de har störst inflytande. Både 

Westerberg och Thelander fick betydande roller både som suppleant i drätselkammaren och 

som ordinarie ledamot i beredningsnämnden. De övriga nämnderna stämmer väl in på politiken 

som förs på nationell nivå det vill säga arbetslöshet, försvar och löner. De samarbetar 

fortfarande uteslutande med högern förutom i frågor där den personliga åsikten verkar vara 

viktigare än partipiskan, då framförallt i frågor där de används som experter. Det bör påpekas 

att Thelander är genom tjänstgöring inom militären borta från många av stadsfullmäktige 

sammankomsterna 1940–42.  I Boden var det framför allt Erik Ahlrén som hade något egentligt 

inflytande av SNF:s ledamöter. Iögonfallande är att SNF bytte ledamot tre gånger under en 

mandatperiod. För SSS räkning så var Nordström aktiv till en början men deltog sedan knappt 

på något möte men han hade alltid angivit laga hinder för att inte delta.   

 

3.3 Kommunalvalen 1942 - 1946 

3.3.1 Norrbottens-Kuriren rapportering inför och efter valen 1942 

Inför valet fick SNF inte något utrymme i Norrbottens-Kuriren att föra ut sitt budskap. Det enda 

som fanns med var listor på valbara kandidater och en valannons. I annonsen förklarar sig SNF 

som obundna till både klass och partipolitik samt valbara kandidater i Luleå. När valresultatet 

refererades så ansågs högern ha vunnit tillbaka mandat från SNF. Av de övriga 
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nationalsocialistiska partierna syntes ingen annonsering alls.145 De har en notis från TT där det 

står att nazisttalaren Bengt Hassler har blivit hempermitterad och sedan tidigare har Lindholm 

också rönt samma öde.146     

3.3.2 Läkaren utan gränser Luleå 1942 – 1946 

I valet i Luleå gick för första gången SNF upp utan samarbete med något annat parti under 

beteckningen De nationella. De fick 166 röster i första valkretsen och 76 i andra vilket gav 

totalt 242 (4,1%), utav totalt 5841 röster.147 Detta gav endast ett mandat under denna period 

som tilldelades Sam Thelander. Folke Westerberg ställer inte upp till omval. Han fortsätter sitta 

i de styrelser och nämnder han redan besitter. Undersökningen kommer därför inte ta upp hans 

fortsatta politiska arbete då han ej längre var invald på ett mandat av SNF.  

Figur 4. SNF:s uppdrag i styrelser och nämnder i Luleå kommun 1943–1946 

Ämbete Ledamot Mandatperiod 

Suppleant i 

Drätselkammaren 

Sam Thelander 1943 – 1948 

Folkskolestyrelsen Sam Thelander 1944 – 1946 

Nykterhetsnämnden Sam Thelander 1944 – 1948 

Barnavårdsnämnden Sam Thelander 1944 – 1946 

Källa: Stadsarkivet Luleå, Stadsfullmäktigeprotokoll, se fotnot
148

  

Thelander lämnade en reservation tillsammans med många borgerliga ledamöter mot att 

stadsfullmäktige inte annonserade ut program i Norrbottens-Kuriren utan endast i NSD.149 

Denna motion var lagd av Thelander tillsammans med övriga ledamöter i hälsovårdsnämnden. 

I motionen klagade de på att stadsläkartjänsterna inte är besatta permanent och att organisation 

inte fungerade som den skulle. Dessutom menade Thelander att läkarlönerna inte 

överensstämmer med praxis. Efter en genomgång genom folkskolestyrelsen, lönenämnden och 

beredningsnämnden beslutades i stadsfullmäktige att följa Thelanders förslag angående 

läkartjänsterna. Lönerna måste dock först förhandlas med centrala läkarorganisationen innan 

beslut kunde fattas i den frågan.150 
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Thelander påvisade i denna interpellation att arbetet med barnkolonin inte har påbörjats och att 

behovet var stort för en sådan anläggning. Interpellation remitteras direkt till drätselkammaren 

för utredning.151 

Thelander ingick i en kommitté som hade utrett en centralisering av de sociala nämnderna. De 

hade uppmärksammat att en lag som reglerar detta var på väg från riksdagen, men att den inte 

såg ut att vara i lagakraft inom rimlig framtid. De hade också sett att många kommuner i Luleås 

storlek redan hade genomfört denna centralisering med lyckat resultat som följd. De föreslog 

att fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, pensionsnämnden, nykterhetsnämnden, 

arbetslöshetskommittén, familjevårdsnämnden och hemvärnsnämnden skulle slås samman för 

ökad säkerhet för brukaren, samt minskade kostnader för kommunen. Förslaget bifölls i 

drätselkammaren, beredningsnämnden samt stadsfullmäktige med endast några små tillägg.152 

I och med kriget hade det uppstått en bostadsbrist i Luleå. Många av lägenheterna var dessutom 

i undermåligt skick. Thelander tillsammans med två andra ledamöter ur hälsovårdsnämnden 

ville därför att kommunen skulle upprätta speciella tillsyningsmän som skulle inspektera 

lägenheterna. De hade dessutom satt upp ett reglemente för hur inspektionerna skulle 

genomföras. Förslaget bifölls i samtliga insatser med enda tillägget att inspektörerna ska tillhöra 

en lägre lönegrad än vad som föreslagits av Thelander.153 

Thelander hade tillsammans med Flemström författat en motion angående att kommunen måste 

ordna en läkarbostad med tillhörande mottagning. De har hittat en passande plats och utformat 

ett kostnadsförslag och detta bifölls utan votering.154  

Thelander nämndes här i ett yrkande tillsammans med många andra ledamöter från olika partier. 

Yrkandet gällde att remittera tillbaka anläggandet av en folkpark på Gultzaudden till 

drätselkammaren. De vann voteringen med 29 – 7. Hembygdsföreningen hade begärt ett årligt 

bidrag på 4000 kr för dess fortsatta verksamhet. Thelander hade inom drätselkammaren yrkat 

att kommunen skulle bifalla detta under förutsättning att landstinget bidrog med samma belopp. 

Thelanders förslag förlorade dock då motparten anser att det inte kan anslå pengar innan 

folkparksfrågan är avgjord. Utslaget blir detsamma i både beredningsnämden och 

stadsfullmäktige155  
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Thelander anhöll om att om han skulle bli vald till förste stadsläkare och även tillåtas vara 

Järnvägsläkare samt förste provinsialläkare. Stadsfullmäktige biföll förslaget utan votering  156 

3.3.3 Ingenjören med ett uppdrag Boden 1942 – 1946  

I valet gick SNF upp under egen beteckning som var De nationella, och fick 176 (5,4 %), av 

totalt 3 238 röster.157 Detta gav dem ett mandat och Erik Ahlrén är den som tilldelades detta 

mandatet. Anmärkningsvärt var att Per Erland Berg som suttit för SNSP 1934 - 1938 var med 

SNF:s lista på valbara kandidater.158 

Figur 5. SNF:s uppdrag i styrelser och nämnder i Bodens kommun 1943–1946 

Ämbete Ledamot Mandatperiod 

Suppleant i 

brandstodkommitté 

Erik Ahlrén 1943 – 1946 

Brandstyrelsen Erik Ahlrén 1943 – 1946 

Hyresnämnden Erik Ahlrén 1944 – 1947 

Källa: Kommunarkivet Boden, Stadsfullmäktigeprotokoll, se fotnot
159

 

En kommitté hade utrett vad ett köp av mark från kyrkan skulle kosta. Kyrkan hade dessutom 

velat köpa mark av staden och vad detta skulle inbringa. Ahlrén vände sig mot att behandla 

detta förslag då han visste att frågan inte var behandlad av kyrkofullmäktige än. Han föreslog 

därför att ärendet bordläggs. Stadsfullmäktige biföll Ahlrén förslag utan votering.160 

Ahlrén var med i den kommitté som ålagts att utreda platsen för Bodens nya badhus samt 

framtida ekonomiska beräkningar angående drift och underhåll. Stadsfullmäktige ville nu 

tillsätta en styrelse med sex ledamöter som skulle ta fram ritningar till detta. Ahlrén förslås av 

beredningsutskottet att vara en av de sex ledamöterna. Debatten som sedan följer förslås en 

annan stadsfullmäktige ledamot ta hans plats. Votering får avgöra frågan och där blir han vald 

att ingå i kommittén.161 

Ahlrén lämnar här in sin enda egna motion och det gäller upprättande av systugor i Boden. Som 

svar efter utredning från drätselkammaren får han dock att det redan finns öppna sykurser för 
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personer över 18 år vid yrkesskolan. Drätselkammaren, beredningsutskottet samt 

stadsfullmäktige avslår därmed hans motion.162 

Ärendet gällde att kommittén som hade hand om bostadsbristen som för närvarade råder i 

Boden inte hittat något möjligt alternativ än att bygga nytt. Kommittén föreslog att kommunen 

skulle bygga två färdigmonterade hus med två lägenheter vardera. Kommittén hade fått in ett 

anbud från en firma som säger sig göra detta för 21 000 kr. Ahlrén förslår då att remittera 30 000 

kr till drätselkammaren för att färdigställa detta. Andra ledamöter ansåg att det var fel att inte 

ta in fler anbud, men Ahlréns förslag vann utan votering.163 

Ahlrén lägger här som del i badhuskommittén fram ett på förslag att staden ska anlägga 

badhuset i kvarteret pilen och förslaget bifalles i alla insatser.164 Badhuskommittén utsås att 

förhandla med statliga ombud om vilka statliga pengar de kan få och vad de måste ge i gengäld 

för att få dessa 165  När det sedan skulle utses en badhusstyrelse så föreslogs Ahlrén som 

suppleant i denna styrelse av drätselkammaren. Votering med slutna sedlar begärdes och där 

voterades Ahlrén bort från en plats i styrelsen.166  

Paragrafen gällde om staden skulle bistå HSB med tomtmark, ett lån till byggandet av ett 

lägenhetshus. HSB ville också att kommunen skulle lämna en garanti att kommunen skulle stå 

för hyrorna om lägenheterna inte bli uthyrda. Drätselkammaren biföll detta förslag. När ärendet 

skulle tas upp i stadsfullmäktige ville vissa ledamöter inte bifalla drätselkammaren då de inte 

tycker förslaget är tillräckligt utrett, det vill säga om staden verkligen behöver ett hus till. Detta 

på grund av att husen nyligen byggt var svåra att hyra ut och vill därför återremittera ärendet 

till drätselkammaren. Ahlrén tycker att det vore klokt att återremittera för vidare utredning, men 

det skulle försvåra möjligheten att få subventionerade lån hos statens byggnadslånebyrå och 

ville därför bifalla drätselkammarens förslag. Drätselkammaren förslag bifölls utan votering 

med tillägget att det endast får kosta staden 62 000 kr.167  

Vid en inspektion av TBC hemmet i Boden upptäcktes det att det behöver vissa reparationer 

samt förbättringsarbeten för 22 500 - 32 000 kr. Drätselkammaren hade bifallit detta förslag 

men i beredningsutskottet ansåg de att det inte gick att bifalla detta såtillvida inte landstinget 

skrev på ett längre avtal än ett år. Vid stadsfullmäktige ansåg Ahlrén att hyreskontraktet vid ett 

                                                 
162 Stadsfullmäktigeprotokoll Boden 1943 §347 §363 
163 Ibid 1943 §391 
164 Ibid 1943 §470 
165 Ibid 1944 §39 
166 Ibid 1944 §68 
167 Ibid 1944 §259 



 

35 

sådant jobb bör vara på 5 - 10 år och biföll beredningsutskottets förslag. Beredningsutskottets 

förslag bifölls utan votering i stadsfullmäktige.168  

Ahlrén hade av stadsfullmäktige utsetts till att ensam utreda om ett medlemskap i 

byggnadsföreningen medborgarhuset var en sund investering. Hans utredning visade att det var 

en sund investering och var för att kommunen att skulle delta i detta projekt. Ahlréns förslag 

bifölls i både drätselkammaren och beredningsutskottet. Vid ärendets upptagning i 

stadsfullmäktige fanns dock invändningar mot att kalkylerna inte innehöll kostanden på den 

löpande driften av vissa byggnader i medborgarhuset. Det fanns också invändningar mot att 

Ahlrén tagit med vinster från ett framtida lotteri skulle finansiera delar av avgiften, och att han 

inte visat hur lotteriet skulle bedrivas. Flertalet talare vill nu avslå förslaget som de inte anser 

var tillräckligt utrett. Ahlrén förklarade då att genom medborgarhuset skulle staden nu få teater, 

restaurang, studielokaler och hotell i samma byggnad och skulle det vara ogynnsamt att inte 

göra detta, men ansåg ändå att det fanns fog för en remiss vilket också blev utfallet utan 

votering.169 

Ärendet hade nu remitterats till drätselkammaren. I drätselkammaren bestämdes 

medborgarhusets stadgar samt vilka ekonomiska skyldigheter staden förband sig till i 

medborgarhuset. Efter lång diskussion i drätselkammaren biföll de ändå förslaget vilket också 

beredningsutskottet gör. Vid stadsfullmäktige var det ledamöter som motsatte sig att en 

restaurang skulle finnas i medborgarhuset och yrkar avslag. Ahlrén förklarade då att lokalerna 

ännu inte hade fastställda användningsområden, bortsett från studielokaler och teater och att 

förkasta förslaget enbart på dessa grunder vore olyckligt. Han framhöll också att med stor 

säkerhet kommer teatern finansiera sig själv genom ett lotteri i och med att Boden är en 

militärstad. Flera ledamöter yrkade därefter på en remiss, men Ahlrén fortsatte med att 

stadgarna redan var satta och en remiss inte skulle göra någon skillnad.  Mötet avbryts nu i 15 

minuter för att grupperna ska kunna överlägga och biföll sedan beslutet. Ahlrén valdes sedan 

in styrelsen för medborgarhuset tillsammans med nio andra ledamöter170 

Ärendet gällde om det skulle finnas ett eller två torg i boden och vart det ska placeras. Debatten 

över var torget/torgen bör ligga framställdes av flera ledamöter. Ahlrén ansåg att ärendet bör 

                                                 
168 Stadsfullmäktigeprotokoll Boden 1944 §288 
169 Ibid 1945 § 59 
170 Ibid 1945 §159 §160 



 

36 

remitteras till drätselkammaren och beredningsutskottet som i samråd med 

stadsbyggnadskontoret kan lägga fram ett förslag vilket också bifölls utan votering.171 

Vattenledningsstyrelsen hade utrett en motion angående att om staden skulle ta över driften av 

stadens vattenledningar samt kloakreningsverk. Det skulle då läggas på allmänna kostnader 

istället för på vattenledningsverket som det nu gjordes. Både drätselkammare och 

beredningsutskott biföll förslaget. Vid motionens upptagande i stadsfullmäktige ville några 

ledamöter återremittera ärendet då de tyckte att detta förslag endast gynnade fastighetsägarna 

och den uppställda beräkningen var godtycklig. Ahlrén tyckte utredningen var utmärkt och 

förklarade sitt stöd för förslaget tillsammans med flera andra ledamöter. Frågan om 

återremittering gick till votering. Stadsfullmäktige biföll förslaget att inte återremittera ärendet 

med 18 – 9. Därefter antog stadsfullmäktige vattenledningsstyrelsens förslag utan votering.172  

Paragrafen avhandlar om Boden skulle anställa en ny stadsingenjör och i vilken lönegrad denna 

skulle placeras. Vid ärendets behandling i drätselkammaren ansåg en ledamot att lönegraden 

bör vara 27 istället för 26, men förslaget går igenom både drätselkammaren och 

beredningsutskottet med bifall. Vid stadsfullmäktige yttrade nu en ledamot att stadsingenjören 

bör ligga på 27:e lönegraden men detta vände sig Ahlrén emot då han ansåg 26:e var tillräcklig 

som ingångslön. Drätselkammarens och beredningsutskottets förslag antogs sedan utan 

votering.173 

Vid antagandet av en ny stadsplan ansåg Ahlrén att den saknade viktiga beståndsdelar då han 

ansåg att tillbyggnad av mindre uthus var för reglerad. Detta skulle medföra att garage och 

förvaringsutrymmen skulle saknas inom de centrala delarna av staden. Han får mothugg av en 

ledamot som kallar honom okunnig då han menade det visst finns utrymme till tillbyggnad. En 

annan ledamot undrar om det kommit in några anmärkningar från fastighetsägare i staden. 

Ahlrén svarar att fastighetsägare har bättre saker för sig än att ”sitta på byggnadskontoret och 

bevaka stadsplaner”. Han ansåg vidare att den nya stadsplanen hade för lite inriktning att bygga 

höghus i de centrala delarna av staden men ville ändå inte återremittera ärendet. Den nya 

stadsplanen antogs därefter enhälligt av stadsfullmäktige.174 

                                                 
171 Stadsfullmäktigeprotokoll Boden 1945 §129 
172 Ibid 1945 §375 
173 Ibid 1946 §23 
174 Ibid 1946 §28 



 

37 

Ahlrén föreslås av Synnergren (S) att ingå i en femmanna kommitté som skulle överse 

renhållningen i staden. Ahlrén förklarade att han inte har tid att delta i en sådan kommitté och 

föreslår istället Winberg (M) och Mossberg (M) istället.175 

Fäktklubben Armanis hade begärt 300 kr som var tänkt till utbildningsverksamhet. 

Drätselkammaren avslår yrkandet. Beredningsutskottet biföll men då endast 150 kr. Vid 

behandlingen av detta i stadsfullmäktiges ville Ahlrén tillsammans med många andra ledamöter 

bifalla beredningsutskottets förslag. Beredningsutskottets förslag bifölls utan votering. 176 

Ahlrén fick fortsatt förtroende i både medborgarhusets styrelse samt som suppleant i 

brandsstodskommittén även efter han tappat mandaten vid 1946 års val.177 

3.3.4 Sammanfattning   

Thelander och Ahlrén mandatperiod påminner mycket om varandra. De verkar båda under 

denna period blocköverskridande, som partiet var tänkt att göra från en början. De väljer ofta 

att uttala sig i frågor gällande deras expertis det vill säga läkare eller byggnadsingenjör.  

 

4.Avslutande analys 

Jag kommer först avhandla partierna SNSP och SSS tillsammans då deras tid inom 

kommunpolitiken är likvärdiga för att sedan avhandla SNF för sig självt. I Luleå fick aldrig 

SNSP eller SSS tillräckligt med röster för att kunna sitta i stadsfullmäktige. Det var nära 1934 

men efter det valet minskade dess stöd betänkligt. I Boden fick SNSP ett mandat 1934 och SSS 

ett 1938. De var dock inte tillräckligt aktiva inom stadsfullmäktige att för att jag ska kunna 

utröna hur väl de följde partilinjen. De fick aldrig något betydande inflytande på de politiska 

beslut som fattades i stadsfullmäktige. De fick heller inga förtroendeuppdrag eller deltog i 

debatten i någon större utsträckning. Under Bergs mandatperiod försvann moderpartiet efter två 

år vilket kan vara en förklaring till varför han inte var tillräckligt aktiv i stadsfullmäktige. Under 

SSS mandatperiod var Magnus Nordström till en början relativt aktiv i debatten. Han var dock 

inte närvarande vid stadsfullmäktige sammankomsterna de sista två åren. Detta är troligen på 

grund av hans militärtjänstgöring i och med att han var sergeant. Detta sammanfaller väldigt 

väl med hur det såg ut för partiet på nationell nivå, då verksamheten låg på sparlåga under 

                                                 
175 Stadsfullmäktigeprotokoll Boden 1946 §210  
176 Ibid 1946 §409 
177 Ibid 1946 §506 §527 
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kriget. Vad jag har kunnat se kallades det inte in någon ersättare till någon ledamot oavsett 

partitillhörighet under denna tid. 

SNF:s ledamöter var enligt mig aldrig blocköverskridande som dess partiprogram förordade. 

Genom hela dess historia i Luleå och Boden samarbetade de främst med de borgerliga, och då 

framförallt med högern. Det var endast under den sista mandatperioden som de kan sägas vara 

blocköverskridande. De hade då endast en ledamot invald i stadsfullmäktige och då fick de ta 

den hjälp de kunde få för att få igenom sina förslag. Från nationellt håll var frågor som ekonomi, 

militär och arbetslöshet viktiga. Jag anser att de styrelser de satt i mycket väl företräder den 

nationella partilinjen i både Luleå och Boden. De involverade sig dessutom ofta i ärenden som 

var inom deras expertis vilket också var en viktig fråga på nationell nivå. När det gäller 

antikapitalism, antimarxism eller antiparlamentarism, som är grundbultarna på det nationella 

planet syns de aldrig inom stadsfullmäktigeprotokollen. Att dessa frågor ändå var viktiga för 

dem syns tydligt när de utrycker sina ståndpunkter i Norrbottens-Kuriren inför valen.   

Jag anser att inflytandet de hade var stort, speciellt med tanke på att det var ett nystartat parti. 

Att de blev invalda i nämnder och styrelser tyder på att de hade andras stöd och förtroende. 

Genomslagskraften minskas något i och med att partiet ofta samarbetade med minoriteten i 

stadsfullmäktige. De lade inte fram många egna motioner och de motioner de lade fram rörde 

ofta kultur och fritid. Den nationella partilinjen var att det var viktigt att bevara den svenska 

kulturen. Här är det dock svårt att skilja på parti och person då motionerna ofta handlade om 

vardagliga saker såsom stuga till flickscouterna.  

Teoretisk diskussion 

Nationalsocialister på det kommunala politiska planet har haft väldigt svårt att påverka basen. 

I området de verkar inom finns dessutom andra aktörer som handlar utifrån deras egna baser, 

det vill säga den politiska diskursen som råder vid stadsfullmäktige. Det blir dessutom svårt att 

applicera delar av basen, som tillexempel antisemitism eller antiparlamentarism, då den inte 

fyller någon funktion i den politiska diskursen på kommunal nivå. Den politiska diskursen på 

kommunal nivå berör ofta mer handgripliga ändamål som hur en väg ska dras eller 

pilsnerförsäljning. Diskursen bör därför ha påverkat de kommunala politikernas tankemönster 

mer än den gjorde det på nationell nivå. Detta visar sig genom att när Mayerhöffer höll tal då 

berörde han FN. Mauritz Persson talade istället om sjukvården ur ett lokalt perspektiv. 
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Norrbottens-Kuriren ur ett diskursanalytiskt perspektiv 

SNF fick mycket utrymme i Norrbottens-Kuriren inför valet 1934. Jag tror att Börje Nordström 

tjänst vid tidningen säkerligen gav dem extra utrymme. Att de gav SNF utrymme visar också 

på att Norrbottens-Kurirens tror att deras prenumeranter är intresserade av att läsa om detta 

nystartade parti. Det visar också tydligt att Norrbottens-Kuriren vid denna tidpunkt inte anser 

att SNF:s åsikter är speciellt kontroversiella utan snarare företräder dem väldigt väl. Det ska 

också påpekas att de gick till val tillsammans med högern i både Luleå och Boden detta val.  

Inför valet 1938 fick SNF betydligt mindre utrymme, men ändå tillräckligt för att framföra delar 

av sina åsikter. De gick även till detta val tillsammans med högern i Luleå men inte i Boden. 

Norrbottens-Kuriren visade fortfarande att de delade en viss ideologisk grund med SNF. Efter 

valet beskrevs dessutom Thelander som den nya stjärnan för högerblocket.  

Skillnaden inför valet 1942 är markant. SNF hade då endast annons (som de troligen behövde 

betala för), samt några mindre notiser med valbara kandidater. SNF som helhet hade 

radikaliserat betänkligt om vi tittar på partiet på det nationella planet, vilket bör medföra att det 

även var det på kommunal nivå. SNF ingick inte i någon valallians inför detta val. Norrbottens-

Kuriren, som är en högertidning, var därmed inte intresserad av att bistå ett parti som inte längre 

företrädde dess läsares åsikt. De var dock aldrig fördömande i skrift mot SNF utan endast 

neutrala. När valresultatet i Luleå summerades skrev de dessutom att högern vunnit mandat från 

SNF.  

De kommunalval som Norrbottens-Kuriren valde att främst skriva om är valen i Luleå. Boden 

gavs inte mycket utrymme vilket jag anser märkligt då högern var stark i Boden i jämförelse 

med Luleå. De borde därför ha många prenumeranter i Bodenområdet. Det visar ändå tydligt 

vilken stad dess läsare var intresserade av att läsa om.  

Att Norrbottens-Kuriren inte ville förknippas med SNSP och SSS är tydligt. De gav inte dessa 

partier något som helst utrymme till dess stadsfullmäktigekandidater eller partiprogram. När de 

nämndes i tidningen var det i notiser från TT. I dessa notiser beskrevs de i förlöjligande 

omständigheter. Notiserna ”ingen söker Furugård” eller ”Lindholm hempermitterats från 

militären” är bra exempel på detta. SNSP och SSS valde ändå att föra in annonser i Norrbottens-

Kuriren. Detta visar ändå att tidningen någonstans vände sig till dess tilltänka målgrupp. Jag 

har även hittat ett faktafel i Helene Lööws böcker som även refereras i alla uppsatser jag har 
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läst om nationalsocialism. Hon skriver att SNF fick 9084 röster från Norrbotten i riksdagsvalet 

1936,178 men den officiella statiken från SCB visar 4084 röster.179 

4.1 Vidare forskning 

Det bör finnas nämndprotokoll som de nationalsocialistiska ledamöterna har ingått i och det är 

ännu ett outforskat material att gå igenom. Per Engdahls på föreläsningsturné 1940 på 

militärförläggningarna i Boden är också outforskat. Rutger Essén180 har i en korrespondens med 

Chefredaktören på Norrbotten-Kuriren beskrivit att han vill publicera artiklar om nationell 

folkgemenskap 1933. Detta faller utanför tidsramen denna undersökning, men i och med att 

han ville publicera sju stycken i månaden så bör det finnas mycket material.       
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179 SCB Riksdagsval 1936 
180 En av grundarna till SNF 
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Nanna Sundström, Boden (1942) (1943) 
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