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Sammanfattning
Denna uppsats undersöker olika aspekter av kommunism i Pajala kommun under 1930-talet
fram till andra världskrigets början samt från andra världskrigets slut till 1953. Genom en
kvalitativ och komparativ metod undersöks kommunismen utifrån individer och organisationer
under två olika tider, från två olika typer av källmaterial men inom samma kommun. Det
centrala i undersökningen är att framställa hur kommunisterna arbetade samt vad de hade för
drivkrafter mål. Detta presenteras delvis i form utav en sammanställning och analys utifrån
transkriberade intervjuer med individer som var aktiva kommunister under 1930-talet. Dels
presenteras det utifrån en sammanställning och analys av protokoll från tre olika kommunistiska
föreningar under tiden efter andra världskriget. Sedan kommer både källmaterialen och deras
innehåll jämföras för att utvinna information om hur de förhåller sig till varandra och den tiden
de behandlar.
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Abstract
This essay examines different aspects of communism in the municipality of Pajala during the
1930s up until the beginning of the second world war and from the end of the second world war
until 1953. By using a qualitative and comparative method the communism is examined through
individuals and organizations during two different time periods and two different types of
sources within the same municipality. The pivotal in this essay is to present how the communists
in question operated along with which incentives and goals they had. This will be presented as
a summary and an analysis of transcribed interviews with individuals who were active
communists during the 1930s together with protocols from three different communist
associations after the second world war. Finally, these sources and the information they hold
will be compared to recognize how they compare to one another and the time periods they
portray.
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1. Inledning
Kan Pajala kommun infinna sig i ett internationellt sammanhang? Kan en internationell
organisation vara intresserad av Pajala kommun? Denna uppsats sätter det lokala i en
internationell kontext genom att undersöka kommunisterna i Pajala kommuns arbete.
Tidsperioderna som undersöks är åren före och efter andra världskrigets början och slut.
Uppsatsen baseras på olika aktörer i form av individer och föreningar utifrån transkriberade
intervjuer och protokoll. Föreningarna tillhör antingen Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)
eller Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU). Med kommunism syftas det i denna
uppsats på socialism av den revolutionära typen och kommunistiska föreningar är då de som
för politiken som stämmer överens med den ideologin. Kommunister är de som organiserat sig
i någon kommunistisk förening och stått för de åsikterna. Uppsatsen behandlar det framförda
ämnet grundat på nyfikenhet om hur kommunism i Sverige har sett ut samt kring olika
förhållanden i Sverige i samband med andra världskriget. Pajala kommun visade sig vara en
passande kommun för detta på grund av de olika källmaterial som gick att tillgå samt på grund
av den stora arbetarklassen och det stora kommunistiska engagemanget som fanns i området.
Genom att undersöka detta kan förståelse på liten skala främjas utifrån det som nyfikenheten
vill få besvarat vilket är förhållanden i Sverige i samband med andra världskriget, i detta fall i
Pajala kommun, där även kommunismen gestaltas som en del av hur kommunism har sett ut i
Sverige.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är att undersöka kommunisters engagemang i Pajala kommun före
och efter andra världskriget. Den centrala frågeställningen är: Hur arbetade kommunisterna för
sin sak?
Följande presenteras forskningsfrågorna;
•

Vad hade kommunisterna för drivkrafter till sitt arbete?

•

Vad hade kommunisterna för mål med sitt arbete?

1.2 Avgränsningar
Den första avgränsningen gäller syftet som utgår från att undersöka kommunisternas
engagemang. Begreppet engagemang innebär i detta fall aktörernas insatser för kommunismen
i form av arbete, organisering och annat agerande för kommunismen grundat på deras villighet
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till uppoffring och hängivenhet till saken och dess framgång. Uppsatsen avgränsas även utifrån
de tre frågeställningar som ska besvaras som främst rör kommunisternas arbete som en
urskiljning av deras engagemang i praktiken. Kommunisternas drivkrafter och mål ska även
gestaltas för att vidare tydliggöra varför de var engagerade och varför de arbetade som de gjorde
samt för att klargöra vad de ville uppnå med sitt arbete och engagemang. Utöver syftet och
frågeställningarnas utformning avgränsas uppsatsen främst utifrån tid och plats genom olika
källor som behandlar kommunism inom den ramen. Den kommunistiska aktiviteten begränsas
till inom Pajala kommuns gränser. De orter som nämns i undersökningen tillhör därför Pajala
kommun, vilket är följande; Pajala, Kaarnevaara, Kaunisvaara, Kihlanki, Huuki,
Muodoslompolo, Korpilombolo, Anttis, Tärendö, Areavaara, Kolari, Kitkiöjärvi, Kitkiöjoki,
Kuusiniemi, Kengis, Sattajärvi och Jarhois. Uppsatsen begränsas till detta område för att det
var den enda kommunen i Norrbotten som både hade intervjuer och protokoll att tillgå på det
lokala arkivet vilket ger en djupare dimension än en av de två källorna skulle ge ensam.
Uppsatsen begränsas även till två tidsperioder från 1930 till första september 1939 och sedan
från andra september 1945 till 1953. Dessa årtal är delvis utvalda utifrån vilken tid det
tillgängliga materialet behandlar och delvis utifrån vad som ger tillräckligt med information om
en viss tid. Undersökningen börjar alltså 1930 för att det tillhör tidsperioden före andra
världskriget samt att det var här intervjuernas innehåll började ge information passande till
frågeställningarna. Sedan tunnade materialet passande till denna uppsats ut under andra
världskriget, både bland intervjuerna och protokollen vilket är anledningen till uppehållet
mellan tidsperioderna uppsatsen behandlar. Lite protokoll från 1944 och 1945 finns men det
skulle inte ge en tillräckligt omfattande bild över tiden under andra världskriget. Efter andra
världskriget finns många fler protokoll från de kommunistiska föreningarna att tillgå vilket är
anledningen till att uppehållet mellan tidsperioderna slutar här. Sedan vid 1953 börjar
protokollen bli färre vilket är anledningen till brytningen i tid där, men även för att inte fortsätta
undersökningen för långt fram i tiden skilt från dess andra delar. Tiden före och efter andra
världskriget är också intressanta för det är under en spänd tid i Sverige och världen.

1.3 Källmaterial och metod
Uppsatsens primära källmaterial består av två pärmar med transkriberade intervjuer från 1969
och 1970-talet om hur det upplevdes att vara kommunist på 1930-talet i Pajala kommun. Även
tre samlingar med protokoll tillhörande Kaarnevaara Kommunistiska Arbetarekommun,
Kaarnevaara Kommunistiska Ungdomskrets och Kaarnevaara Kommunistiska Ungdomsklubb
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från efterkrigstiden ingår i uppsatsens primära källmaterial. Pärmarna och protokollen tillhör
båda Norrbottens Föreningsarkiv på Arkivcentrum Norrbotten och utgör tillsammans en
kvalitativ och komparativ undersökning. I undersökningen kallas de tre föreningarna för
arbetarkommunen, kretsen och klubben utifrån vilken sorts förening de är. Vidare när det står
arbetarkommun i undersökningen syftas det därför på kommunistiska arbetarkommuner.
Uppsatsen är i första hand en kvalitativ studie med information om specifika händelser från
intervjuer och protokoll.1 Dessa intervjuer och protokoll förhåller sig även till varandra och till
de olika tidsperioderna de ger information om vilket kommer utmynna i en komparativ
diskussion mellan de olika källorna och händelserna.2 Den komparativa metoden kommer
eftersöka likheter inom ett specifikt samhälle under olika tider som ger kontext till händelserna
som icke isolerade företeelser.3 Eftersom både intervjuerna och protokollen är framförda utifrån
kommunister själva kan källorna anses vara tendentiösa till sin karaktär och innehåll.4 Detta
berörs dock mer ingående i källdiskussionerna. Den kvalitativa metoden används på grund av
att inget mätbart material används i analysen. Den komparativa metoden används för att jämföra
kommunisternas arbete före och efter andra världskriget samt för att jämföra de två källtypernas
egenskaper med varandra.
De olika källtyperna som används i analysen ger olika sorts information som påverkar
slutsatserna av resultatet. Intervjuer ger en typ av information olik till den information ett
protokoll ger. Detta gör jämförelsen av källtyperna komplicerad samtidigt som de kompletterar
varandra. De ger information om kommunismen i Pajala kommun från två olika vinklar och
speglar två olika tider som delvis på grund av källtyperna kan se väldigt annorlunda ut. Dock
ger källorna tillsammans två olika perspektiv på området en av källorna inte skulle ge själv.
Källmaterialet används sedan för att dra slutsatser utifrån den samlade informationen, vilket gör
undersökningen till en induktiv analys.5
Intervjuerna består av olika människor som identifierade sig som kommunister i Pajala kommun
under 1930-talet och har tagit plats kring slutet av 1960-talet till majoriteten av 1970-talet.
Totalt har elva intervjuer undersökts baserat på sex olika personer. Intervjuerna blev inspelade
och har sedan lämnats över till arkivet och har även transkriberats och kopierats till pärmar där.
Eva Eggeby, ”Frågeställningen avgör metoden”, i Forma historia: metodövningar, Bjarne Larsson, Gabriela.
(red.), 213–246. Lund: Studentlitteratur, 2002, 215.
2
Anders Florén och Henrik Ågren, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och
framställningssätt. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2006, 36.
3
John Tosh, Historisk teori och metod. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur, 2011, 175.
4
Florén och Ågren, 2006, 74.
5
Florén och Ågren, 2006, 48.
1
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Personerna berättar om hur de organiserade sig och verkade för kommunismen. Detta innebär
att de kan ha talat om händelserna till sin fördel och därför färgat dem utifrån egna åsikter och
känslor, vilket å andra sidan gör deras ståndpunkter lättare att tolka. Alla personer intervjuades
inte utav samma person och får därför heller inte samma frågor ställda till sig. Längden på
intervjuerna varierar även och en av dem saknar fullständigt datum. Det är alltså ett mellanrum
på cirka 30 till 40 år mellan tiden från intervjuerna utfördes och när händelserna som det
berättades om skedde vilket kan innebära att de intervjuade minns fel, dock angår detta främst
detaljinformation snarare än övergripande minnen.
Källorna är oberoende från varandra men bekräftar ändå varandra i väldigt stor utsträckning,
vilket gör informationen väldigt trovärdig. De bekräftar varandra angående vilka några av
personerna som medverkade i olika händelser var, omständigheterna kring två centrala strejker
samt till vilken utsträckning kommunismen var utbredd i Pajala kommun med mera. Muntliga
källor är dock lika pålitliga som skriftliga källor, i alla fall så länge de inte består utav ledande
frågor eller liknande.6 De aktuella muntliga källorna i detta fall, alltså de transkriberade
intervjuerna, består dock inte av ledande frågor utan av frågor om olika omständigheter kring
en del specifika händelser ur den intervjuades synpunkt. Dock måste ändå intervjuernas syfte
och tendenser hållas i beaktning. Trots att intervjuerna är bandinspelade och de transkriberade
intervjuerna direkt citerar banden blir inte intervjuerna förstahandskällor till själva händelserna
de intervjuade berättar om eftersom det är de intervjuade själva som är det.7 Intervjuerna är
heller inte exklusivt muntliga källor utan tillhör även det empiriska materialet i denna
undersökning. Arbetsgivarsidan i strejkerna som intervjuerna berättar om benämns som
förbundet och arbetarnas fackförbund benämns som avdelningar.
Slutsatser som dras från intervjuerna byggs på den information som finns att tillgå och hade
därför kunnat se annorlunda om det fanns fler relevanta intervjuer eller intervjuer från andra
perspektiv. En del olika information finns till hand där enbart det som behandlar kommunistisk
aktivitet i Pajala kommun under 1930-talet har valts ut. På grund av hur samhället såg ut under
1930-talet gällande män och kvinnors roller i arbetslivet består intervjuerna exklusivt av män.
Sedan kan även slutsatserna vara påverkade av urvalet på vilka som intervjuats, om exempelvis
intervjuarna medvetet valt ut specifika individer att spegla bilden av kommunismen i Pajala
kommun. Att förmedla historia genom en intervju framför till skillnad från många andra
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Florén och Ågren, 2006, 74, 77.
Gabriela Bjarne Larsson, ”Frågan avgör källans värde”, i Forma historia: metodövningar, Bjarne Larsson,
Gabriela. (red.), 137–212. Lund: Studentlitteratur, 2002, 149.
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skriftliga källtyper en mer livfull bild av det förflutna. Det framför den vanliga människans
åsikter och minnen. En människa som muntligt återger någonting från sitt förflutna är en
primärkälla till det som hände då. Därmed likställs intervjun med skriftliga källors status.8
Några delar av en intervju är översatt från finska där det även står vem som översatt materialet.
Detta kan lett till eventuella tolkningsfel vid översättningen men i den översatta intervjun står
det utskrivet där översättningen inte är möjlig eller tydlig nog att höra och har därför inte tagits
med i de transkriberade intervjuerna. Även någon enstaka del från de svenska intervjuerna har
utelämnats för att tolkning av det sagda ordet inte varit möjlig. De två pärmarna med intervjuer
har ännu inte fått arkivnummer, vilket dock talar för att de ännu är outforskade och står båda
under namnet ”INTERVJUER FOLKRÖRELSEARKIVET Pajala kommun” där den ena
innehåller mer än dubbelt så många intervjuer som den andra. Eftersom båda pärmarna har
samma namn kommer pärmen med fler intervjuer benämnas som ”INTERVJUER
FOLKRÖRELSEARKIVET Pajala kommun 1” och pärmen med färre intervjuer som
”INTERVJUER FOLKRÖRELSEARKIVET Pajala kommun 2”.
De protokoll som undersöks anses var kvarlevor från förr vilka tenderar att ha högre
trovärdighet än andra skriftliga källor.9 Protokollen behandlas dock utifrån vetskapen att de är
skrivna av de aktiva kommunisterna själva vilket därför kan påverka innehållet. Protokollen är
skrivna med både skrivmaskin och för hand vilket ibland kan vara svårläst, i de få fallen
utelämnas det otydliga för att undvika feltolkning. Den information som valts ut från
protokollen, angår inte allt som sker vid föreningarnas möten utan fokuserar på sådant som är
kopplat till frågeställningarna. Även andra irrelevanta företeelser som sker vid varje möte som
tillhör det alldagliga utesluts, som exempelvis godkännande av dagordningen, omröstning vid
val av representanter eller ombudsmän samt där det exempelvis står att de läser upp en
revisionsberättelse eller liknande utan att skriva ut vad den innehöll. Även de flesta event
kopplade till idrott och fest utelämnas samt en del företeelser som redan framförts några gånger
tidigare. Alla protokollen tillhör orten Kaarnevaaras kommunistiska föreningar som ligger i
Pajala kommun vilket kan tänkas ge en snäv bild av kommunismen för hela kommunen men
föreningarna samverkar med många andra byar i kommunen och visar på ett större omfång än
en ort. Ibland kan något protokoll saknas där det framgår att nästa möte ska hållas vid ett datum
som inte står med på något efterliggande protokoll. De sekreterare som antecknat vid mötena

8
9

Tosh, 2011, 319–320.
Florén och Ågren, 2006, 73.
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är förstahandskällor till vad som sagts och bör därför ha hög trovärdighet.10 I undersökningen
nämns tre tidningar i samband med de kommunistiska verksamheternas arbete. Dessa tidningar
är Norrskensflamman, Stormklockan och Folkviljan. Den förstnämnda förekommer även bland
materialet från intervjuerna.

1.4 Tidigare forskning
Mycket tidigare forskning finns om kommunism i Sverige, internationellt och ur ett regionalt
perspektiv men med väldigt olika inriktningar. I uppsatsen kommer tre böcker, fyra C-uppsatser
och tre översiktsexempel utgöra grunden för vad som tidigare forskats om inom detta område.
Det utvalda materialet är delvis kopplat till kommunism i allmänhet och synen på det i Sverige
men även till partipolitisk kommunism. De tre böckerna är alla fokuserade på kommunism i
Sverige ur ett mer nationellt perspektiv, varav en fokuserar på majoriteten av hela 1900-talet.
Uppsatserna är också nationellt inriktade varav två dessutom har en regional inriktning till
Norrbotten.
Den första boken heter Hemmabolsjevikerna: den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker
och mensjeviker under världskriget och revolutionsåren 1914–1920 av Aleksandr Kan. Boken
porträtterar förhållandena i Sverige och Sovjet under början av 1900-talet med koppling till
socialdemokrati och kommunism. Likheter och skillnader presenteras i samband med en
beskrivning av relationen mellan länderna. Ännu mer centralt står Sveriges arbetarparti i
relation till mensjevikerna och bolsjevikerna i Sovjet, alla med socialdemokratisk arbetargrund.
Den vänstra delen av socialdemokratin i Sverige hade till en början ingen koppling till
bolsjevikerna vilket dock ändrades vid första världskriget. I Sverige framträdde då
hemmabolsjevikerna som Kan kallar dem för.11 Den andra boken heter Sveriges Kommunistiska
Parti 1939–1945 författad av Yvonne Hirdman. I fokus står kommunism i organiserad form
under andra världskriget i Sverige där Sveriges Kommunistiska Parti är central. SKP och
svenska förhållanden sätts även in i en större samtida kontext och beskriver hur det påverkar
förhållandena för SKP och kommunismen i Sverige. Ett stort inflytande för synen på
kommunism både internationellt och nationellt var Sovjetunionens politik som övergripande
ansågs vara en kraft som skulle motarbetas. SKP påverkades av detta genom att kämpa för att
kunna fortsätta sin politiska verksamhet överhuvudtaget.12
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Bjarne Larsson, 2002, 149.
Aleksandr Kan, Hemmabolsjevikerna: den svenska socialdemokratin, ryska bolsjeviker och mensjeviker under
världskriget och revolutionsåren 1914–1920. Stockholm: Carlsson, 2005, 42–46.
12
Yvonne Hirdman, Sveriges Kommunistiska Parti 1939–1945. Stockholm: Allmänna förlaget, 1974, 256–257.
11

6

Den tredje boken är författad av Werner Schmidt med titeln Antikommunism och kommunism
under det korta 1900-talet med inledning vid 1900-talets början. Europa och första världskriget
står främst i fokus med begrepp som kapitalism för att förklara samtida förhållanden. Vidare
sträcker sig förloppet till arbetarrörelserna och Sverige där socialismen splittrades och en
vänstersocialism urskilde sig. Med SKP som röd tråd beskrivs även deras verksamhet och
ståndpunkter inom svensk politik och socialdemokratisk ovilja till samarbete med dem. Även
beskrivningar av hur kommunistiska partier organiseras som en del av en stor rörelse
presenteras samt att kommunisterna bland annat därför ansågs vara en säkerhetsrisk för
Sverige.13
Den första uppsatsen författad av Maria Berglund heter Två auktoritära ideologiers utbredning
i Sverige och Norrbotten under 1930-talet och fram till Andra världskrigets slut: med fokus på
Piteåbygden. Uppsatsen behandlar kommunismen och nationalsocialismen i Sverige och i Piteå
under andra världskriget och dess upptakt, bland annat om de framsteg och bakslag som angick
kommunismen i Sverige. Även bildandet av SKP och dess historia undersök samt den allmänna
uppfattningen om kommunistisk organisering i Norrbotten och viljan att förbjuda all
kommunistisk aktivitet.14 Den andra uppsatsen heter Arbetarpartiet kommunisterna och deras
politik av Kim Talman som översiktligt kartlägger och analyserar Arbetarpartiet
Kommunisternas (APK) politik, ideologi, bakgrund, framgångar och fokuspunkter. Uppsatsen
framför även partiets grundande år 1977 och hur partiet själva definierar sig som marxistleninister. Till sist redogörs APK:s valresultat för alla kommuner i Norrbotten år 1979, 1998
samt 2006 där partiet hade starkast rötter.15
Den tredje uppsatsen av Johannes Elofsson heter Det röda spöket: en analys av valfilmer och
valmanifest inför det svenska riksdagsvalet 1948. Uppsatsen behandlar SKP och olika svenska
partiers aktioner mot kommunister i samband med valet 1948. Uppsatsen jämför även
aktionerna mot kommunisterna jämtemot hur de andra partierna agerade mot varandra med
syftet att lyfta fram den urskiljande kritiken mot kommunisterna.16 Uppsats fyra heter Mellan
kommunism och socialdemokrati: en studie av vänstersocialismens ideologiska utveckling i
Norge, Danmark, Sverige och Finland efter Berlinmurens fall och är författad av Martin

13

Werner Schmidt, Antikommunism och kommunism under det korta 1900-talet. Lund: Nordic Academic Press,
2002, 17, 87, 209, 339.
14
Maria Berglund, Två auktoritära ideologiers utbredning i Sverige och Norrbotten under 1930-talet och fram till
Andra världskrigets slut: med fokus på Piteåbygden. C-uppsats, Luleå Tekniska Universitet, 2004, 2, 16, 21.
15
Kim Talman, Arbetarpartiet kommunisterna och deras politik. C-uppsats, Örebro universitet, 2006, 1–2, 19, 26.
16
Johannes Elofsson, Det röda spöket: en analys av valfilmer och valmanifest inför det svenska riksdagsvalet
1948. C-uppsats, Högskolan Dalarna, 2015, 4–5.
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Lindblom. Den fokuserar på kommunistiska partiers utveckling till vänsterpartier i Sverige,
Norge, Danmark och Finland från 1990-talet och två decennier framåt. Uppsatsen framför hur
partiernas ideologier har utvecklats och hur de skiljer sig från varandra med utgångspunkt från
berlinmurens fall.17
Till sist finns det även några mer internationella verk värd att nämna som bland annat
Bolshevism, Stalinism and the Comintern: Perspectives on Stalinization, 1917–53 av Norman
LaPorte, Kevin Morgan och Matthew Worley.18 Communism: National and International av
Tauno Saarela och Kimmo Rentola.19 Sedan även The ”Special” World: Stalin’s Power
Apparatus and the Soviet System´s Secret Structures of Communication av Niels Erik
Rosenfeldt.20 Dessa verk nämns för att visa exempel av tidigare forskning i ett större perspektiv
än den för Sverige. Den huvudsakliga delen av tidigare forskning har avgränsats till Sverige på
grund av den annars stora mängden tidigare forskning. De ovanstående exemplena förblir
därmed exempel på grund av avgränsningen som gjorts. Det förstnämnda exemplet återkommer
även i bakgrunden.
Det som särskiljer denna uppsats från tidigare forskning om kommunismens historia är
fokuseringen på tidigare kommunisters egna ord om att vara kommunist på 1930-talet samt att
det fokuserar på en liten kommun som Pajala. Istället för att främst undersöka protokoll eller
kommunismen ur ett centrumperspektiv framkommer istället ett periferiperspektiv samt
förstahandsberättelser om kommunism och av kommunister under en kritisk period i både
svensk- och världshistoria. Centrumperspektivet mycket av den tidigare forskningen gett är
perspektivet ovanifrån med nationen i centrum. Det som gör att denna uppsats snarare ger ett
periferiperspektiv är att en liten kommun vid sidan av större städer och utanför nationen som
huvudområde urskiljs. Många andra studier fokuserar snarare på andra delar av världen, Sverige
i stort eller en annan del av landet samt även andra tider. Den forskning som fokuserat på någon
del av Norrbotten har fokuserat på de kommunistiska partierna i området snarare än personerna
i partierna samt under en annan tid än vad denna uppsats undersöker. I övrigt finns även andra

17

Martin Lindblom, Mellan kommunism och socialdemokrati: en studie av vänstersocialismens ideologiska
utveckling i Norge, Danmark, Sverige och Finland efter Berlinmurens fall. C-uppsats, Örebro universitet, 2013,
ii.
18
Norman LaPorte och Kevin Morgan och Matthew Worley (red.), Bolshevism, Stalinism and the Comintern:
Perspectives on Stalinization, 1917–53. Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2008. http://books.google.se/ (Hämtad
2018-10-19)
19
Tauno Saarela och Kimmo Rentola (red.), Communism: National and International. Helsingfors: SHS, 1998.
20
Niels Erik Rosenfeldt, The ”Special” World: Stalin’s Power Apparatus and the Soviet System´s Secret
Structures of Communication. Köpenhamn: Museum Tusculanum Press, 2009.

8

studier som berör kommunism ur ett annat perspektiv som inte är lika relevant för detta
uppsatsämne, exempelvis för att de inte specifikt berör kommunistisk verksamhet.

1.5 Teoretiskt ramverk
Uppsatsens teoretiska ramverk utgår ifrån en socialhistorisk teori och en organisationsteori i
syfte att omfatta uppsatsens alla delar. Dessa teorier blir i denna kontext medelvida teorier
eftersom det avser en specifik tid inom ett specifikt område snarare än större företeelser.21 Den
socialhistoriska teorin är baserad på Sheila Fitzpatricks teori i Everyday Stalinism: Ordinary
Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s. Det Fitzpatrick lyfter fram om denna
teori är att den fokuserar på den vanliga människan ur ett underifrån perspektiv. Den vanliga
människan i sin vardag står i centrum, men inte i en vanlig vardag utan under mer ovanliga
förhållanden eller kanske till och med extrema förhållanden. Dock med betoning på att de
människor som lever under dessa förhållanden inte nödvändigtvis uppfattar dem som ovanliga.
Den mer ordinära vardagen beskriver Fitzpatrick som någonting utomordentlig under dessa
omständigheter på grund av dess sällsynthet och stabilitet. Människorna studeras utifrån hur de
förhåller sig till varandra och hur de trots omständigheterna försöker uppnå den stabila
vardagen. I vardagen anses människan sätta upp motstånd mot en övre makt på grund av
missnöjet i ett samhälle under stor förändring och annorlunda omständigheter. Motståndet sker
genom vardagens medel och kan ligga på både en aktiv och passiv nivå. Inom vardagen kan
olika områden inneha tyngdpunkten och av de områden Fitzpatrick presenterar står i denna
uppsats det sociala livet, fritidsintressen och arbetet i fokus samt samspelet inom dem. Det
Fitzpatrick sedan applicerar sin teori på i boken är den vardagliga människan i Sovjetunionen
på 1930-talet under Stalins styre.22 Teorin används i denna uppsats på precis samma sätt som
beskrivet; för att förklara de centrala aktörernas motstånd i vardagen, i arbetslivet och i
organiserade former på eget initiativ i ett samhälle inför ett världskrig och under dess
efterverkan.
Organisationsteorin är baserad på Hermann Webers teori i Bolshevism, Stalinism and the
Comintern: Perspectives on Stalinization, 1917–53. Denna teori utgår från ett internationellt
perspektiv på hur den Kommunistiska Internationalen (Komintern) organiserade sig, alltså som
ett internationellt kommunistiskt nätverk med specifikt fokus på tiden mellan de två
världskrigen. Komintern bolsjeviserades och staliniserades enligt Weber där den förstnämnda
21
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skedde 1924 och innebar en övergång till Kominterns syfte att agera till Sovjetunionens fördel
med Stalin och Moskva som ledare. Den del av Komintern som var anslutna till Tysklands
kommunistiska parti arbetade för att efterlikna Sovjetunionens kommunistiska parti som leddes
av Stalin, vilket ansågs fullbordat år 1929. Weber beskriver det som att det tyska partiet
staliniserades genom den del av Komintern som var kopplade till dem och därmed fick en
mycket starkare koppling till Sovjetunionens parti, vilket är mönstret denna teori kommer följa
angående hur kommunistiska partier var organiserade. Alltså genom Komintern som
sammankopplande länk mellan kommunistiska föreningar från Sovjetunionen via Tysklands
kommunistiska parti. Vidare förklarar Weber att den processen som det tyska partiet genomgick
helt förändrade dess karaktär. Alla anslutna till Komintern kom sedan också att staliniseras.
Denna förändring menar Weber förändrade hela kommunismen från mindre självdrivande
partier till ett stort nät av Kominterns kommunistiska partier. Ett toppstyrt nät med centrum hos
Moskva och på order från Stalin och hans kommunism.23 Denna teori används för att förklara
den del kommunisterna i Pajala kommun hade i detta internationella, toppstyrda nät samt deras
relationer till andra inkopplade organisationer.

2. Bakgrund
I undersökningen framkommer Internationella arbetarhjälpens (IAH) arbete i Pajala kommun.
IAH bildades i Berlin 1921 och var en organisation som delvis arbetade för att hjälpa
arbetarklassen i situationer av svält eller i andra väldigt utbredda omständigheter av misär.
Organisationen arbetade inte enbart för detta utan också med att specifikt hjälpa de som var
socialister, progressiva eller fackligt engagerade och liknande. Organisationen hade också
kommunistiskt styre i ledningen. IAH var inte en helt vanlig organisation utan en internationell
organisation sammankopplad med Komintern. IAH ansågs var en massorganisation som
Komintern använde för att på olika vägar kunna föra politik. Både offentligt och i hemlighet
kunna sprida kommunism i flera av samhällets olika områden.24 Både IAH och Komintern hade
som framförts alltså stark verksamhet i Tyskland vilket berörs mer i slutdiskussionen.
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Under 1910-talet rådde stora klassklyftor i både ryska SFSR som ledande kommuniststat och i
Sverige. Arbetarna hade svårt om pengar och mat som bakomliggande faktor till mer utbredd
vilja för förändring. Många mer utsatta började engagera sig vänsterpolitiskt i ett Sverige i
övergång mellan bondesamhälle och industrisamhälle. Under första världskriget gick Sveriges
ekonomi framåt och började mer och mer efterlikna de andra industrisamhällena byggda på en
grund av kapitalism. Arbetarklassen började organisera sig fackligt och sovjetisk litteratur kom
att bli vanligare i Sverige. Ökad handel började snart uppstå mellan Sverige och Sovjetunionen.
I Sverige fanns ett par aktiva arbetar- eller vänstersocialistiska partier och i sovjet fanns det mer
kommunistiska. I Sverige fanns det många unga vuxna i dem lägre klasserna som arbetade inom
jordbruk och liknande samt en del äldre från medelklassen som började bilda starkare band till
det sovjetiska partiet bolsjevikerna.25 Ett socialistiskt parti blev två och vänstersocialismen
växte fram i Sverige och anslöt sig till Komintern. Arbetarrörelsen gick på framfart som resultat
av de svåra åren under första världskriget. Krigets utväg sågs av många kunna vara genom
socialismen och den fred den skulle kunna återupprätta, trots att det i stor utsträckning inte
ansågs fullt möjligt ledde detta till svensk vänstersocialistisk förbindelse med den
internationella rörelsen Komintern. Bolsjevikerna i Sovjetunionen startade en revolution mot
industrikapitalismen som aldrig utbröt i Europa vilket ledde till vänstersocialistisk splittring.
Argument om vänstersocialismens ohållbarhet lyftes fram och bemöttes av argument om
bolsjevikisk framgång och riktiga värden. Det Komintern gav hopp om var revolutionen som
den vänstersocialistiska arbetarklassen i Europa inte själva kunde åstadkomma under kriget.
Kommunismen hade därmed fått fotfäste i Sverige och under stort inflytande av Sovjet genom
dess centrala ställning inom Komintern.26 I Sverige fick de anslutna direktiv från Komintern
som kanske inte alltid var det fördelaktigaste för de svenska kommunisterna. Direktiven gällde
bland annat sådant som verkade för att bevara socialismen i Sovjetunionen, vilket även kunde
ses fördelaktigt av de svenska sektionerna.27
Vid tiden av första världskriget ska ganska många finska kommunister ha anställts i Tärendö
och Kengis i Pajala kommun. Det påstås att de hade flytt från Finland och till deras fördel fanns
det jobbmöjligheter på den svenska sidan. De ska ha anställts för låg lön bland annat av en man
i Tärendö som också hade cirka tolv pojkar som arbetade för honom. Kommunisterna från
Finland ska ha varit framstående inom sin organisation. Den ledarförmåga dessa män ska ha
besuttit ansågs ha gett stort intryck hos pojkarna som sedan ska ha blivit kommunister. Vilket
25
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då påstås ska varit en anledning till varför kommunismen fick fäste i Pajalaområdet.28 På vintern
jobbade de flesta medlemmarna i Kaarnevaara Kommunistiska arbetarekommun i skogen eller
malmfälten.29 De kommunistiska organisationerna var organiserade så att alla kretsar hade en
ordförande i varje krets och att det även fanns en eller flera arbetskommuner och en eller flera
klubbar inom den kretsen.30 Kaarnevaara kommunistiska ungdomskrets framförde att de ansåg
sig oönskade i Norrbotten, främst från den borgerliga sidan rent politiskt.31 Det ska även varit
stora spänningar mellan de kommunister och nazister som fanns i området före andra
världskriget.32

3. Analys
Sex personer har valts ut från pärmarna med transkriberade intervjuer. Dessa personer heter
Gunnar Johansson, Sture Henriksson, Paul Niemi, Mertzi Pantzare, Lennart Wanhainen och
Arne Ylipää. Gunnar Johansson hade studerat i Leningrad i fyra år där han bland annat
studerade arbetarklassens historia och leninism.33 Gunnar var aktiv i arbetarkommunen i Pajala
vid början av 1930-talet.34 Under tiden han bodde där jobbade han som butiksägare.35 Pajala
var enligt Gunnar det mest politiskt spetsade området i Sverige under 1930-talet. Han kom till
Pajala efter riksdagsvalet 1932 och var med i flottningsstrejken 1933. 36 Enligt honom brukade
en del skogsarbetare ha nån eller några kor under 1930-talet för att kunna leva på
självhushållning.37 Pajalaborna var då främst skogsarbetare och liknande.38 Enligt Gunnar var
det inte bara den mer fattiga arbetarklassen som var kommunister utan det fanns även mindre
fattigt folk som var kommunister, exempelvis Gunnar själv och Arne Ylipää. Detta påstod
28
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Gunnar berodde på att det just då i området var en mycket speciell situation politisk där många
radikaliserades. Han tillägger dock att de flesta var väldigt fattiga.39
Sture Henriksson var med i kommunistiska partiet 1926 till cirka 1949. Han var inte en av de
mer aktiva medlemmarna utan han var mest bara medlem. Han prenumererade dessutom på
Norrskensflamman. Han ansåg att det fanns klasskillnader i bland annat Tärendö mellan de som
var skogs- och markägare och de som inte var det.40 Paul Niemi var med i Kaunisvaaras
kommunistiska klubb men lämnade efter tiden kring strejkerna.41 Mertzi Pantzare organiserade
sig fackligt i början av 1930-talet specifikt under tiden strejkerna pågick. Mertzi var även
organiserad kommunist. Det var efter han hade jobbat fackligt ett tag som han organiserade sig
som kommunist. Det kommunistiska partiet i Pajala fick kontinuerligt fler och fler medlemmar
enligt Mertzi. Från 1930-talet till 50-talet värvades många unga och det kommunistiska
ungdomsförbundet blev stort. Mertzi påstår att det fanns de kommunister som var medlemmar
och röstade på dem i valet men som inte specifikt var socialister för det. På 30-talet vann även
kommunisterna många röster över hela Sverige enligt Mertzi.42 Lennart Wanhainen framför
också att han varit organiserad kommunist.43 Arne Ylipää engagerade sig fackligt i Skogs- och
flottningsförbundet samt att han även var ordförande för den kommunistiska föreningen i
Kengis en period.44 Under 1930-talet var han även organiserad kommunistiskt i
distriktsstyrelsen.45
3.1 Hur arbetade kommunisterna för sin sak?
Det första kommunistiskt kopplade initiativet började med att det var allmänt svårt om arbete
och de som hade arbete i området jobbade inom flottningen eller med vägarbete. Vägstyrelsen
hade då bestämt att sänka lönerna för arbetarna. Vid vissa tillfällen anställdes även arbetare
utifrån vem som var villig att jobba för lägst lön. Som följd av detta bildades fackliga
avdelningar för arbetarna i Pajala kommun. Avdelningarna gick sedan ut i en strejk som
kallades för vägstrejken. Vägarbetarna var då del i Skogs- och flottningsavdelningen utav
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anledningen att de inte ännu hade något eget fack, någonting som även Arne deltog i. 46 Folk
ville inte längre ta jobb utifrån vem som accepterade lägst lön, de ville ha en bestämd gräns för
hur mycket de minst skulle ha rätt till att tjäna.47
Lennart påstod att folk i Pajalatrakterna inte vanligtvis var speciellt engagerade i politik eller i
facken förrän 1931 när den första fackföreningen bildades i Pajala, den tidigare nämnda
skogsavdelningen. Vägstyrelsen såg inget positivt med det nya fackliga engagemanget. Facket
försökte förhandla med vägföreningen som inte var samarbetsvilliga enligt Lennart, strejken
som uppstod pågick i ett halvår till april 1932. Till en början fick arbetarna delvis jobb genom
auktion till den som var villig att jobba för lägst lön och de allmänna arbetsförhållandena ansåg
Lennart inte var speciellt bra. I valet 1932 påstod han att arbetarpartierna började vara mer
aktiva i området. IAH var också aktiva under strejktiden i form av utdelning av mat till arbetare
under våren 1932 i Pajala. IAH organiserade också en klädinsamling som mest troligt kom till
hjälp för familjer av strejkande med flera barn.48
Oskar Nilsson, en kommunistisk ledare i Pajalaområdet var aktiv i framkanten av strejken under
en tid. Han var med i styrelsen i distriktsorganisationen och sedan även Arne Ylipää under
1930-talet, dock var det inte dem som inledde strejken. Lennart ansåg att vägstrejken handlade
lika mycket om arbetarnas rättigheter som kommunisters sätt att föra politik under de
omständigheterna. Han tror att kommunistiska partiet började organiseras i området kring
början av 1932. Han ansåg att det kring tiden av strejkerna var en speciellt radikal tid i
området.49 Strejken väckte det politiska livet i området och kan ha varit en stor anledning till
att kommunisterna fick mycket röster vid denna tid. Som hjälp vid strejktiden samlande IAH in
pengar och kläder samt delade ut mat till arbetarna enligt Arne. Arne själv var delvis en ledande
figur i strejken men främst inom det kommunistiska partiet. Han ledde inte strejken utan sågs
främst som en ledande figur av förbundet. Norrskensflamman stod också på de strejkandes sida.
Arne skrev själv i Norrskensflamman vid något tillfälle.50
Arne framför att IAH hade kommit till Pajala på kommunistiskt uppdrag. De som var med och
bildade de första avdelningarna var bland annat också till stor del kommunister. När den
kommunistiska arbetarkommunen startades var det flera dussin som blev medlemmar och sedan
46
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fortsatte medlemsantalet att öka efter det.51 SKP bildades i Pajala kommun år 1932 enligt Arne.
Arne skrev till Norrskensflamman för att informera om strejken. Efter ett antal månader
inleddes diskussioner mellan strejkens aktörer. Arne påstår att kommunisterna var de som drev
vägstrejken.52 Uppgörelsen vid vägstrejken tog form av ett kollektivavtal som gav arbetarna
timlön med bättre förtjänst än innan som gjordes upp från instanser över vägstyrelsen.53
Gunnar nämner en kvinna som brukade vara med i partiarbetet i Pajala vid namnet Nelma
Uusitalo.54 Han beskriver även att det var en speciell situation i Pajala som möjliggjorde
kommunisternas framgång i kommunalpolitiken. Både han och Arne stod på listan till
kommunfullmäktige och kommunisterna fick även en del makt där enligt honom. Gunnar blev
också invald i kommunfullmäktige för kommunisterna.55 Han skrev många insändare till
Norrskensflamman. Det var många som läste den i Pajalaområdet.56 Han ledde även
studiegrupper i och utanför Pajala kommun under 1932. Han föreläste om bland annat marxism
och leninism.57 1932 uppstod också en konflikt mellan chaufförerna i området och deras
arbetsgivare.58 En chaufför hade blivit tvungen att lämna sitt jobb. Gunnar ansåg att en
avdelning skulle bildas för dem också, vilket snart efter verkställdes som transportavdelning.
Gunnar var inte med i den men fungerade som råd för dem.59
Paul var inte med när avdelningen i Kaunisvaara startades men blev involverad snart efter. Han
deltog bland annat i hungerdemonstrationerna i början av 1930-talet. Många var utan jobb så
många hushåll hade ingen inkomst vilket ledde till att många anslöt sig till
hungerdemonstrationen som då skulle hållas. De flesta kom från Areavaara, Huuki och
Kaunisvaara på cykel till Pajala där demonstrationen skulle hållas. Syftet var att få arbete eller
åtminstone någon form av ekonomiskt stöd till de som inte hade arbete. Ungefär 30 till 40
personer deltog i demonstrationen, bland annat Paul. Resultatet blev att landsfiskalen i alla fall
påstod att han skulle undersöka möjligheterna för något av alternativen. Paul tror att
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kommunismen i området var ett resultat av allt fackligt engagemang. Motsättningar inom
fackföreningsrörelsen uppstod dock på grund av att politiken tog mer plats inom rörelsen.60
Gunnar ledde som nämnts studiecirklar i Pajala. Under två veckors tid föreläste han i Kolari där
många kommunister och sympatisörer deltog, bland annat några från Pajala. Han föreläste om
arbetarrörelsen och dess bakgrund samt materialistisk dialektik med mera. De hade även kurser
i andra byar i Pajala kommun, bland annat i Huuki 1932.61 Vid en punkt fick inte
Norrskensflamman distribueras vilken löstes genom att dela ut den via cykel. Den
distribuerades även via järnvägen och de järnvägsarbetare som var kommunister. Det fanns
enligt Mertzi kommunister i många olika yrkesgrupper.62
På grund av 1930-talets utbredda arbetslöshet och låga löner uppstod många konflikter.
Arbetare i flottningen tjänade 60 öre i timmen och arbetsgivarna ville sänka det till 50 öre i
timmen, vilket var orsaken till att en flottningsstrejk bröt ut enligt Gunnar. Ingen fick någon
ekonomisk hjälp av arbetsgivarna under strejken. De fick dock lite hjälp av IAH genom relativt
lyckade insamlingar. I övrigt levde annars arbetarna i fattigdom enligt Gunnar. IAH hade en
avdelning i Pajala som arbetade med utdelning från insamlingarna och de hade också ett kök
där arbetarna kunde få mat.63 Vid flottningsstrejken 1933 anordnade bland annat Gunnar möten
och demonstrationer med mera enligt Lennart. Intervjuaren frågar om Gunnars plats i strejkerna
varvid Lennart berättar att han hade en ledande roll i flottningsstrejken. Han påstår även att
Gunnar blev utsänd till Pajala från Moskva, där han studerade vid institutet, för att samordna
kommunistisk verksamhet i området.64 Kommunisterna var i övrigt på strejkarnas sida helt och
hållet.65 Trots uteblivet stöd från förbundet kunde de överse strejken, vilket dock senare skiftade
till ett starkare motstånd, någonting Gunnar ansåg berodde på rädslan för kommunisterna som
hade fått inflytande vid den tidigare vägkonflikten. Avdelningen var också mycket
kommunistisk vid denna strejk enligt honom.66
Sture påstod att han aldrig hade arbetat med politik utan bara varit engagerad utav intresse. Han
fick ett brev från skogsbolagen i Luleå. I brevet stod det att Sture ansågs vara en ledande figur
i strejken och att om han skulle sluta i strejkkommittén och avsluta sitt medlemskap från SKP
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skulle han få jobb på ett kontor i Luleå framöver där han skulle få arbeta på sommaren och
sedan arbeta i skogen på vintern vilket han inte verkade intresserad av. Han påstod vidare att
det ska ha varit många kommunister i Tärendö området. Sture ansåg sig i övrigt vara smart,
skrivkunnig och vältalig och att det var därför han stod på kommunistiska partiets lista till
fullmäktigeledamot i 16 år.67
Gunnar deltog i ett möte där han representerade kommunisterna tidigt på 1930-talet. Han var
då aktiv i arbetarkommunen. Vid mötet skulle både nazister och kommunister närvara och trots
att Gunnar kände sig hotad på grund av sin närvaro deltog han i mötet och talade ändå. Han
skulle också tala vid ett möte i Pajala där nazister skulle tala även då, lokalen var fullsatt. Även
detta möte blev hetsigt, folk var både i lokalen och utanför så fönsterna var öppna för dom som
stod utanför. På grund av utebliven talartid gick de senare till folketshus där Gunnar fick tala.
En hel del av arbetarna brukade även sjunga Internationalen enligt honom. Han och hans
kamrater hade nästan alla Norrskensflamman eftersom de ansåg att den stod på arbetarnas sida
vilket gynnade dem.68 Mertzi påstod att kommunisterna i Pajala var så starka att partiet hade
störst fäste i Pajala utav hela Sverige. Kommunister fick överlag mer makt då men specifikt i
Pajala enligt honom.69
Kommunisterna i Pajala kommun värvade under en månad en gång 62 medlemmar på grund av
extra insatser för det enligt Gunnar. Han tror dock inte att alla dessa var socialister av något
slag utan att det mycket berodde på den speciella radikala atmosfären i området.70 Den
pågående flottningsstrejken bröts tillslut av några arbetare. För att vända på den negativa
stämningen som uppstått när strejken hade brutits införskaffade Gunnar och några till en
dupliceringsapparat och tryckte en tidning samt hjälptes åt att dela ut den. De döpte tidningen
till Kipinä. Tidningen var inriktad på att skriva på finska tillskillnad från den mer allmänna
tidningen Norrskensflamman som skrevs på svenska. Det var Gunnar som var redaktören
eftersom han kunde både finska och svenska samt hade studerat.71 Kipinä sålde så bra att det
aldrig fanns någon tidning över, snarare efterfrågades många fler än vad som kunde tryckas.72
Gunnar tyckte inte att de arbetare som bröt strejken skulle gått med på de villkor som de gjorde
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utan att de borde lämnat över ärendet till avdelningarna.73 Slutresultatet blev att arbetarna fick
behålla 60 öre i timmen. Gunnar ansåg att strejken inte var speciellt lyckad för arbetarna.74
Byggnadsarbetare i Pajala var mycket missnöjda med sin lön och därför ville Gunnar starta en
byggnadsavdelning, vilket han gjorde trots att han inte var byggnadsarbetare. Flottningsstrejken
hade vid denna tid avslutats, verksamheten skulle byggas upp igen och fackföreningar skulle
startas. Senare skulle de ta upp lönefrågan för byggarbetarna som ville ha 1.40 eller 1.60 kronor
i timmen när de hade 70 öre och de fick tillslut 1 krona i timmen. Dock fick Gunnar kritik för
denna förhandling eftersom byggnadsavdelningen inte hade gått med på de punkter han
förhandlade till dem.75
Efter strejkerna avtog många avdelningars arbete och vid 1935 och framåt upptogs arbetet igen.
1935 bildade Pajala en ny avdelning precis som på flera andra ställen i kommunen. Pajalas
avdelning ansågs av vissa arbetare och avdelningar som självständigförklarade sig från den inte
vara nog progressiv. Många ville sätta en hårdare fasad gentemot förbundet. Lennart framförde
att nya avdelningar bildades under 1935 och 36 efter att avdelningarna mer eller mindre
avslutade sin aktivitet efter strejkerna. Vid åren 1938 till 39 hade avdelningarna kring 800 till
900 medlemmar.76 Någon gång mellan 1935 och 1940 var IAH verksamma nånstans i Pajala
enligt Sture.77 Vid slutet av 1930-talet kring 38 och 39 var det svårt för kommunisterna enligt
honom. De mer välbärgade som ägde kor ville inte sälja mjölk till kommunister, eller de som
antogs vara det, någonting som var svårt att få tillgång till just då. Sedan pågick även annan
liknande särbehandling av just kommunister enligt Sture.78
Efter andra världskriget var bland annat Kaarnevaara kommunistiska arbetarekommun,
Kaarnevaara kommunistiska ungdomskrets och Kaarnevaara kommunistiska ungdomsklubb
verksamma i Pajala kommun som en del i SKP och SKU. Ungdomsklubben arrangerade bland
annat klubbledarkurser, klubben hade ordnat en i Kaunisvaara i slutet av 1945. De
klubbmedlemmar som var del i Skogs- och flottningsavdelningen nummer 506 uppmanades
närvara på deras möten vilket inte alltid fungerade som kretsen ville.79 Klubbledarkursen
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inleddes med att sjunga Internationalen. Bland annat föreläste en medlem om hur en
kommunistisk ungdomsklubb formas med betoning på att även kvinnor behövdes som en del i
klubbarnas ledning. En annan medlem föreläste om varför kommunistiska ungdomsklubbar var
viktiga. Sedan även om varför socialismen behövde vara revolutionär snarare än reformistisk.
Det talades även om hur organiseringen av deras föreningar strukturerades. Till sist framfördes
även Lenins grundpelare i synen på arbete utifrån kommunismen.80
Ungdomsklubben beviljade sex nya medlemmar medlemskap våren 1946. De hade även samlat
in pengar till sin verksamhet tillsammans med klubbarna i Pissiniemi och Kuusiniemi. Inför
kommande valet 1946 bildade dem kommittéer specifikt för valet till klubbarna i Kaarnevaara,
Pissiniemi, Kihlanki och Kitkiöjärvi.81 Några av klubbens medlemmar hade ansökt om att gå
över till kommunistiska arbetarkommunen, vilket beviljades av styrelsen. Klubben bildade två
nya klubbar i Kitkiöjoki och Muodoslompolo.82 En representant från kretsen skulle åka till
Stockholm för en kongress för hela förbundet.83 Inför valet 1946 ordnade klubben en kurs till
dem som skulle rösta för första gången. De skulle även rapportera om sitt arbete inför valet till
distriktsstyrelsen. Angående Stormklockans nummer inför valet bestämdes det att hundra fler
exemplar än vanligt skulle beställas till Pissiniemi. Klubben skulle även beställa 50 affischer
och 15 SKU nålar inför valet.84 En fest skulle planeras för att fira oktoberrevolutionen under
hösten 1946.85 Det skulle hållas en kurs i Luleå rörande ledarskap dit representanter från
klubbarna skulle åka.86 Två medlemmar hade lämnat klubben och istället gått med i
Kaunisvaaras klubb, en hade gått över till Kirunas klubb och två andra hade fått sitt medlemskap
borttaget på grund av att de inte hade betalat medlemsavgiften.87 En kurs skulle hållas i
Pissiniemi framöver. En representant till distriktsstyrelsens årsmöte utsågs. Klubben beviljade
även fyra nya medlemmar till föreningen.88 Representanter från arbetarkommunen och klubben
utsågs för att delta i kursen som kretsen hade organiserat i Pissiniemi.89
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Klubben bestämde att Stormklockan skulle säljas i Kaarnevaara, Pissiniemi, Kihlanki,
Kuusiniemi och Kitkiöjoki under 1947. Klubben skulle dela ut ungdomsnumret av
Norrskensflamman till de som inte prenumererade på den.90 Fest skulle anordnas för att samla
in pengar till klubben. Även dans skulle anordnas och försäljning av lotter till samma ändamål.
Mötet avslutades med att sjunga Internationalen.91 Klubben hade fått åtta nya prenumeranter.
En SKU kurs skulle anordnas i Kaarnevaara och ta plats hemma hos en av medlemmarna.92
Nästa klubbmöte öppnades med att sjunga Internationalen. Angående rekryteringen av
prenumeranter till Norrskensflamman hade Kihlanki fått fem stycken, Pissiniemi en och
Kaarnevaara sju stycken. Ett kretsmöte skulle ta plats i Kaunisvaara dit en representant skulle
skickas.93 Vid kretsens årsmöte 1947 närvarade en representant från distriktsstyrelsen.
Representanter från klubbarna i Pajala, Kaunisvaara, Kaarnevaara, Areavaara, Muodoslompolo
och Kolari samt Kaarnevaaras och Kaunisvaaras arbetarkommun närvarade också. 94 Kretsen
hade uppnått 216 medlemmar från de tidigare 197 och en ny klubb hade bildats i
Muodoslompolo. Alla manliga arbetande medlemmar i klubben skulle ge fem kronor för att
stödja Norrskensflamman.95 Klubben beviljade medlemskap till en ny medlem.96 Insamling
skulle anordnas i Kaarnevaara, Kuusiniemi, Pissiniemi och Kihlanki. Klubben skulle även
införskaffa SKU posters för att sätta upp som politisk reklam.97 På styrelsemötet för kretsen
hösten 1947 bestämdes det att bland annat grunderna för socialism samt aktuella politiska frågor
både nationellt och internationellt borde behandlas på kurser och i studiegrupper som skulle
hållas.98 Föreningen hade fått fem nya medlemmar och klubben i Kaunisvaara hade erhållit 17
prenumeranter av Stormklockan. Kretsen godkände även förslaget om att starta en egen tidning
för unga. Mötet avslutades med att de sjöng Internationalen.99
På ett klubbmöte i början av 1948 bestämdes det att klubben skulle närvara på ett kommande
kretsmöte i Kaunisvaara. På mötet framfördes det att alla arbetande manliga medlemmar skulle
stödja det pågående arbetet med fem kronor. Representant till kretsmötet valdes därefter. Kurs
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skulle hållas under namnet Kommunistiska Manifestet.100 Vid årskonferensen 1948 beslöt
kretsen att klubbarna måste redovisa sin verksamhet till kretsen för att de lättare skulle kunna
överse och reglera klubbarnas arbete. Klubbar vars verksamhet behövde hjälp skulle få det
bland annat genom bidrag av program till dem. Mötet avslutades med att de sjöng
Internationalen.101 Klubben beviljade fyra nya medlemmar vid sitt nästa möte. Klubben skulle
delta i förstamajtåget i Pajala och utforska möjlighet att hyra buss till det. Till första maj skulle
det även beställas 30 märken.102 Klubben beviljade vid senare möte en ny medlem. Det
rapporterades även om att klubben hade fått sex nya medlemmar som resultat av tidigare
insatser.103 Vid kretskonferensen uppmanades klubbarna att distribuera reklamblad och
affischer och sälja litteratur inför det kommande valet. Även en valtidning skulle tryckas inför
valet. För att finansiera detta arbete skulle klubben i Kaarnevaara sätta upp en revy, som även
den skulle vara kopplad till valet samt söka om lån som finansiering.104 Det verkställande
utskottet utsåg en representant att åka till den 21a kongressen för förbundet i Stockholm.105 Vid
klubbens nästa möte hade de förlorat en medlem. Annars pågick fortsatt arbete med försäljning
av Stormklockan.106 Representanter för klubben skulle delta i distriktsmöte. Klubben beslutade
att sälja Folkviljan.107
Klubben sammanfattade i början av 1949 det huvudsakliga från den 21a partikongressen
arrangerad av SKU.108 Klubbmötet utsåg ombud till att värva nya prenumeranter till
Norrskensflamman och Stormklockan i respektive klubbar i Kaarnevaara, Pissiniemi,
Kuusiniemi och Kihlanki.109 Klubbens representant till distriktsmötet i Luleå valdes. En kurs
för klubbmedlemmar anordnades i Pissiniemi.110 Vid slutet av 1949 ville styrelserna för
Kaarnevaara klubben och arbetarkommunen inleda kurstillfällen i Kaarnevaara, Kuusiniemi,
Pissiniemi och Kihlanki.111
Vid kretsens årskonferens 1950 beslöts det att 40 fler exemplar av Stormklockan skulle beställas
från det tidigare 60. Mötet avslutades med att de sjöng Internationalen.112 Resa till Pajala för
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att lyssna på tal anordnades av klubben. Representant valdes till att åka på ABF:s årsmöte.
Kretsen höjde kravet för klubben av antal Stormklockan från 27 stycken till 30. Studiegrupper
skulle hållas varje tisdag.113 Kretsens verkställande utskott utsåg den av klubbarna som hade
gjort bästa insatsen i kretsen. På första plats utsågs Kaarnevaaras klubb, sedan Huuki,
Kitkiöjärvi, Areavaara, Muodoslompolo, Kaunisvaara och på sista plats Kolari. En kurs skulle
hållas i Kaunisvaara. Utskottet begärde att alla klubbar skulle skicka en representant till
kursen.114 Kretsen bestämde att Stormklockan skulle säljas i Kaarnevaara, Kihlanki, Pissiniemi
samt Kuusiniemi där det nu skulle säljas 27 stycken jämfört med de 20 tidigare. Även
Norrskensflamman skulle säljas till de fyra byarna. Studiegrupper skulle inrättas av klubbarna
i Kihlanki och Pissiniemi.115 Kretsen var villig att samarbeta med socialdemokraterna för att gå
framåt i valet samt även dela ut flygblad med mera. Skogs- och flottningsförbundet stod bakom
samarbetet. Bland annat Arne Ylipää nominerades till valutskott och en annan medlem ansåg
att även en kvinna borde nomineras.116 På söndagar hölls studiegrupp i Kaarnevaara till vilket
kretsstyrelsen valde vem som skulle föreläsa. Styrelsen utsåg även de klubbar som utfört bäst
arbete.117 Det verkställande utskottet framförde sina nomineringar till styrelsen för ABF.118
Årsmötet 1951 inleddes med att sjunga Internationalen.119 Arne Ylipää närvarande på
kretsmöte i Kaunisvaara. Konferens skulle hållas i Luleå och representant från kretsen skulle
åka dit.120 Det framgick vid arbetarkommunens månadsmöte att de skulle beställa 25 upplagor
av Socialismens ekonomiska problem i SSRU författad av Josef Stalin på uppdrag av vad som
beslutats vid senaste partikongressen. Vid månadsmötet bestämdes det att de skulle fortsätta
arbeta för att få fler prenumeranter till de tidningar de brukade värva för. Vidare förberedde sig
arbetarpartiet för förstamajdemonstrationen. Slutligen beviljades även nya medlemskap till
partiet.121
3.2 Vad hade kommunisterna för drivkrafter till sitt arbete?
En drivkraft som drev kommunisterna i början av 1930-talet var att det svårt att få arbete samt
att de som arbetade oftast arbetade för väldigt låg lön, vilket låg bakom till utmynnandet av
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vägstrejken.122 Drivkraften för hungerdemonstrationerna var att många gick utan mat och
arbete.123 För flottningsstrejken var drivkraften att arbetsgivarna skulle sänka arbetarnas
löner.124 Gunnars drivkraft till att starta en avdelning för byggare var att hjälpa byggarbetarnas
lönesituation.125 Drivkraften till att de nya avdelningarna som bildades 1935 splittrade från
Pajalas avdelning var att den inte var nog progressiva enligt de nya självständiga
avdelningarna.126 En drivkraft för klubbisterna kan ha varit att styrelsen för Kaarnevaara
kommunistiska ungdomskrets utsåg pris för bäst utfört arbete bland klubbarna som kom i
följande ordning; Kaarnevaara, Kaunisvaara, Kolari, Areavaara och sist Kitkiöjärvi. Kretsen
krävde även att alla medlemmar skulle hjälpa till i valkampanjen.127 Krav på försäljningen av
Stormklockan ökade från 76 stycken till 89.128 En drivkraft för kretsen var att få ungdomar var
organiserade i föreningen och att de överlag saknade kunskap om fackliga frågor.129
3.3 Vad hade kommunisterna för mål med sitt arbete?
I vägkonflikten var målet att få bättre lön och villkor inom arbetet samt att de inte längre ville
ta jobb utifrån vem som var villig att jobba för minst lön.130 Det mål som fanns med
hungerdemonstrationerna var att få arbete eller bidrag till de som gick utan inkomst.131 Ett
övergripande mer internationellt mål som kommunisterna hade var att organisera kommunistisk
verksamhet i Pajala, vilket Lennart påstår är syftet till varför Gunnar kom till Pajala efter sina
studier i Moskva.132 Under flottningsstrejken var målet för kommunisterna att hjälpa de
strejkande arbetarnas situation.133 Målet med den egentryckta tidningen Kipinä var att sprida
information om flottningsstrejken och arbetarnas situation till de finsktalande i trakten. Målet
Gunnar hade med att starta en byggnadsavdelning var att arbetarna skulle få högre löner.134 De
nya avdelningarna som bildades efter 1935 hade som mål med att inte ingå i Pajalas avdelning
att självständigt kunna driva en mer progressiv politik mot arbetsgivarna.135
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Kaarnevaara kommunistiska ungdomsklubb hade under 1946 en pågående kampanj med mål
att värva minst fyra nya medlemmar.136 Ett annat mål var även att möten skulle hållas minst en
söndag i månaden under 1947.137 Klubben ville få fem nya prenumeranter till
Norrskensflamman, representanter för byarna Kaarnevaara, Pissiniemi, Kihlanki och
Kuusiniemi skulle värva dessa.138 Klubben hade även som kampanj att rekrytera fem nya
medlemmar vilket klubbarna i samma fyra byar skulle verkställa. Klubbarna skulle även sälja
lotter för att samla in pengar.139 Fest skulle anordnas för att finansiera klubben.140 På ett
kretsmöte 1947 framfördes viljan att stärka förbindelserna mellan arbetarkommunerna och
klubbarna inom SKP. De ville organisera alla unga och öka medvetenheten inom fackliga
frågor. Kretsen ville att organisationens ungdomar inte bara skulle vara organiserade i form
utav klubbar utan de ville expandera sin ungdomsverksamhet till massorganisationer. De ansåg
att för många unga snarare organiserade sig religiöst än politiskt och ville börja värva så många
unga de kunde.141
En medlem på ett kretsmöte 1947 talade om arbetet för att hjälpa demokratins bevarande i
världen och att ett hot mot detta var USA och den imperialism de företrädde. Ett sätt arbeta för
demokratin framfördes då vara expansionen av vänsterpolitiska organisationer, där
Sovjetunionen lyftes fram som det främsta exemplet som arbetade för denna sak. Därmed
framfördes också vikten av internationellt samarbete som vägen till framgång.142 Kretsen
framförde att det internationella arbetet skulle uppehållas genom att klubbarna skulle motivera
unga att delta i kommunistiskt arbete över hela Europa. Kretsen ville även genom facken arbeta
för att unga i arbete skulle jobba 40 timmar i veckan som standard. Mötet ville även arbeta för
att sälja och hitta prenumeranter till Stormklockan på de orter som inte hade någon
kommunistisk verksamhet. De fester som anordnades av föreningarna hade som mål att samla
pengar till föreningarnas ändamål, till detta skulle bland annat en fest hållas för att fira
oktoberrevolutionen.143
Kaarnevaaras klubb framförde 1948 att klubbarna i Kaarnevaara, Pissiniemi, Kuusiniemi och
Kihlanki skulle rekrytera nya medlemmar.144 Klubbarna skulle arbeta mer för att finansiera sin
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verksamhet inför vintern bland annat genom försäljning, fest och dans. Klubbarna uppmanades
att arbeta närmre med arbetarkommunerna för att stödja deras arbete och hjälpa dem med
arbetet med Norrskensflamman med mera.145 Klubben fortsatte senare på året sitt arbete för att
värva nya medlemmar.146 Orterna Kaarnevaara, Kaunisvaara, Kiktiöjärvi, Muodoslompolo,
Areavaara och Huuki samt arbetarkommunen i Kaarnevaara skulle ha representanter
närvarande vid kretskonferensen 1949. På kretsmötet ansågs det att för få unga var engagerade
i facken och det beslöts därför att klubbarna skulle arbeta för att ändra detta och sprida kunskap
om varför facket var viktigt.147 Vilket även kunde bli en drivkraft för kretsen.
Styrelsen för kretsen bestämde 1950 att hjälpa skogsarbetarna genom att försöka få barkningen
utesluten från arbetsuppgifterna under vintertiden vid Skogs- och flottningsförbundets nästa
möte. Till sist skulle även ett möte hållas angående arbetslöshet.148 Inför valet 1950 skulle både
övre och nedre kretsen i Pajala kommun och alla ingående föreningar hålla möten ofta, både
stora centrala möten och mindre möten i byarna. De ville vinna fler röster genom propaganda
som de trodde kunde påverka hur folket tänkte inför valet. De skulle främst föra sin politik bort
från kapitalismen och de partier som företrädde den. De skulle samla in pengar till sin
valkampanj, aktivt arbeta för framgång i valet och hjälpa uppropet i Stockholm som ville stoppa
användandet av atombomber.149 Styrelsen ansåg även att facken behövde bli mer aktiva och
ansåg därför att de mer progressiva arbetarna borde ingå i fackens styrelse.150 Under 1951 skulle
de arbeta för att så många som möjligt skulle delta i demonstrationen på första maj.151
Kaarnevaara kommunistiska arbetarekommun skulle år 1952 arbeta för att få fler att börja
prenumerera på Norrskensflamman.152 På ett möte i början av 1953 framgick det att en närmre
granskning av vilka som var medlemmar i partiet skulle upprättas utöver den kontroll av
medlemmar som redan hade förekommit.153 Från tidigare bestämmelser skulle styrelsen försöka
starta ytterligare en arbetarkommun i Kitkiöjärvi.154
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4. Slutdiskussion
4.1 Intervjuerna
Intervjuerna utgår från sex personer som påstått sig vara organiserade kommunister i Pajala
kommun någon gång under 1930-talet. Det dessa personer berättar om är vad de gjort för att
arbeta för de ståndpunkter de trodde på under tiden. Därför blir alltså deras agerande under
tiden ett sätt som kommunister arbetade för sin sak i Pajala kommun under 1930-talet. De tillade
även mer allmänna utsagor om hur aktiva kommunister var eller hur utbrett kommunismen var
i området under tiden. De talade allmänt för kommunisternas generella ståndpunkt under
händelserna under 1930-talet vilket var att kommunisterna var del i alla strejker och
demonstrationer, de jobbade för detta och stod vid alla strejkandes sida. Trots att även andra än
kommunister ingick i händelserna så utgjorde detta fortfarande ett sätt för hur kommunisterna
arbetade. Både genom kommunister som individuellt strejkade, samt att kommunister som
organisation stödde detta eller hjälpte genom att sprida information om händelserna i
Norrskensflamman och Kipinä. Några av dem skrev också i Norrskensflamman och många
prenumererade på den. Vid en tid delades även tidningen ut på egna vägar på grund av att den
inte längre skulle få delas ut. De höll också studiegrupper, kurser, föreläsningar och möten.
Vissa vilka behandlade starkt kommunistiskt kopplade ämnen. Några hjälpte även till att bilda
nya fack. Drivkrafterna till strejkerna var arbetslöshet, dåliga arbetsförhållanden och låga löner
inom ett flertal yrken, samt att människor hade svårt om mat. Deras mål var att få fler i arbete,
bättre villkor och högre lön för arbetarna samt en gräns för minimumlön. Ett övergripande mål
var även att få fler medlemmar och sprida större politiskt och fackligt medvetande.
4.2 Intervjuerna och teorierna
Det intervjuerna skildrar är delvis människor som var ledande inom kommunistiska föreningar
eller mer var medlem av eget intresse. Det skildrar även deras allmänna ståndpunkter, livs- och
arbetssituation ur ett individperspektiv vilket är vad den socialhistoriska teorin framför ska
skildras. Utifrån den teorin skulle människor i vardagen skildras från ett underifrån perspektiv
angående deras vardag, arbetsliv, fritidsintressen och som organiserade. Detta skulle då visa
människor i en svår livssituation, vilket här var arbetssituationerna, fattigdomen och svälten i
ett samhälle byggt på ideologier och ståndpunkter personerna i fråga inte stod för. Teorin utgick
från att de i denna situation skulle agera för att nå förändring och uppnå den stabila vardagen.
Det de intervjuade gjorde var att med kommunismen som verktyg försöka förändra sin tillgång
till arbete och lön och därmed tillslut kunna uppnå en någorlunda bra vardag med tillgång till
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basvaror som mat. Det organisationsteorin framför är att alla kommunistiska organisationer är
kopplade till det toppstyrda, internationella, kommunistiska initiativet Komintern, vilket då
även angår de kommunistiska föreningar som de intervjuade var medlem i. Det teorin också
framför är att denna toppstyrning sker från Moskva via Berlin vilket kan förklara det Lennart
påstår om att Gunnar skickades till Pajala från Moskva där han hade studerat för att organisera
Pajala kommunistiskt. IAH var även och hjälpte arbetarna under strejkerna i Pajala kommun.
IAH, som framförs i bakgrunden, var också kopplade till Komintern och verkade för att hjälpa
arbetare i misär och de som ansågs vara vänsterinriktade samt sprida kommunismen. Detta talar
inte bara för att Pajala kommun var en väldig röd kommun under tiden utan även för dess
koppling till Komintern genom IAH:s närvaro. Komintern och IAH hade även Berlin som
lokalisering gemensamt. Detta sätter Pajala kommun i en mer internationell kontext kopplad
till internationella organisationer genom de vänsterinriktade och kommunistiska engagemangen
och föreningarna.
4.3 Protokollen
De kommunistiska föreningarna arbetade för kommunismen genom att sprida information
genom Norrskensflamman och Stormklockan, de värvade prenumeranter för dessa och försökte
även expandera sina föreningar genom att värva fler medlemmar. De arbetade även för att samla
in pengar till att kunna driva sin verksamhet samt försökte starta nya kommunistiska föreningar
i Pajala kommun. Vid valåren arbetade de för att få fler mandat i kommunfullmäktige, samt
spred information och reklam i olika former för det ändamålet. De var även redo att samarbeta
med socialdemokraterna för att få mer makt till de röda partierna. De arbetade även för att
utveckla sina föreningar och ledningen inom dem genom kurser. De höll också andra kurser
och studiecirklar samt regelbundna möten. Ofta med ämnen som behandlade kommunistiskt
inriktade ämnen. De uppmanade mycket till fackligt engagemang och den revolutionära vägen.
Fester hölls även för att fira oktoberrevolutionen. De manliga medlemmarna som arbetade
skulle också vid något tillfälle skänka pengar till Norrskensflamman för att stödja deras arbete
och sedan även till klubben för att stödja deras arbete. De affischerade även om kurser som
skulle hållas och för sina föreningar. De beslöt även att börja skriva en egen tidning i kretsen.
Klubbar emellan hjälptes även åt och samarbetade med varandra samt att klubbarna även skulle
fungera som en stöttepelare åt arbetarkommunerna. Föreningarna deltog även i
förstamajdemonstrationer.
Det som drev de kommunistiska föreningarna var att de levde i ett samhälle som de ansåg
behövde styras av kommunism, vilket det inte styrdes som. Klubbarna hade även som drivkraft
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från kretsen att kunna vinna bäst utfört arbete bland klubbarna. De drevs även på grund av krav
som kretsen ställde på deras valarbete och krav på försäljning av exempelvis Stormklockan.
Kretsen drevs även på grund av att de ansåg att för få unga hade kunskap om fackliga frågor.
Deras stora mål var att skapa en internationell massorganisation med anslutna från hela världen,
vilket framstår som ett mål som verkställdes av Komintern. Mer kortsiktiga mål var att få fler
medlemmar, gå framåt i valen, sprida sina åsikter till fler och hålla regelbundna möten.
Föreningarna hade också som mål att få fler prenumeranter till de tidningar de värvade för. De
hade också som mål att försöka samla in pengar till sina verksamheter. De ville också jobba för
närmre arbete mellan föreningarna samt specifikt engagera och utbilda unga politiskt. De vill
även leda de unga från att engagera sig i religiösa sammanslutningar samt arbeta för demokrati
och mot imperialism genom internationellt samarbete. De ville ha kommunistiska
organisationer över hela Europa dit unga skulle motiveras att delta. De arbetade även för 40timmars veckor för unga i arbete och mot arbetslöshet. Slutligen ville de också motverka
användandet av atombomber. Den typ av information protokollen ger utgår från föreningar som
ett kollektiv med gemensamma mål för en ideologi och en förenings framgång. Det framförs
främst information om föreningarnas verksamhet och mål i en situation specifikt till för de
ändamålen.
4.4 Protokollen och teorierna
Utifrån den socialhistoriska teorin fokuserar inte föreningarnas arbete på individer i vardagen
som teorin utgår från, utan från en förening i organiserad form. Det utgår dock fortfarande från
människor som upplevde ett missnöje i ett samhälle som inte stod för deras åsikter och därför
ville uppnå förändring. Det talar även för personer som ville uppnå förändring i en situation de
deltog i på grund av intresse på fritiden, i alla fall inom ungdomsföreningarna. Inom
arbetarkommunen kan det också fokusera på människor i arbete. Organisationsteorin utgår från
att kommunistiska föreningar var anslutna till Komintern som styrdes av Sovjet via Tyskland.
Komintern var utifrån teorin ett internationellt nät som sammanslöt kommunistiska föreningar
från Sovjet med direktiv från Stalin i Moskva. Alltså organiserade i ett toppstyrt organ som gav
direktiv till mindre organisationer och tillslut även lokala föreningar. Kaarnevaaras
kommunistiska föreningar framförde en vilja att samarbeta internationellt och värva unga över
hela Europa samt slutligen även skapa en internationell massorganisation, vilket verkar stämma
bra överens med Kominterns mål. Det deltog också en representant från någon av föreningarna
vid partikongresserna i Stockholm samt att de höll årsmöten för distriktet och kretsen. Dessa
skulle då alla kunna vara steg i hur direktiven kommer till föreningarna, från Moskva via
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Tyskland enligt teorin sedan via Stockholm till distriktet och sedan till kretsen och klubbarna
enligt protokollen. Vid valarbete skulle föreningarna även rapportera om hur de arbetat till
distriktsstyrelsen samt i övrigt skulle klubbarna redovisa sitt arbete till kretsen för att förenkla
kretsens möjligheter till reglering av deras verksamhet. Arbetarkommunen beställde litteratur
författad av Stalin på direktiv från Stockholm och de skulle även arbeta för närmre granskning
av vilka som var medlemmar i partiet. Kretsen höjde även upp Sovjetunionen som ett mycket
bra exempel för det arbete de ville företräda. Allt vilket talar för ett nära band mellan Sovjet
och Pajala kommuns föreningar samt direktiv ovanifrån. Vilket även detta sätter Pajala
kommun i en internationell kontext med kommunismen som sammankopplande länk.
4.5 Intervjuerna och protokollen
Det intervjuerna och protokollen främst har gemensamt är att de båda utgår från organiserade
kommunister. I källorna får också facken samt fackligt och politiskt engagemang mycket
utrymme. Norrskensflamman skrevs i och prenumereras på i båda källorna samt att den även
hjälptes åt att spridas. Internationalen sjöngs också vid båda tiderna samt att det i viss mån även
låg fokus på att få fler medlemmar till de kommunistiska föreningarna i båda källtyperna. Vid
båda tiderna hölls även föreläsningar och kurser om kommunistiska ämnen samt att det vid båda
tiderna beslutades att trycka en egen tidning. En återkommande person vid tiden före och efter
andra världskriget i kommunistiska sammanhang var Arne Ylipää. Sedan hade både arbetarna
från intervjuerna och föreningarna i protokollen koppling till ett mer internationellt
sammanhang. De strejkande arbetarna hade koppling till Komintern via IAH vilka båda hade
stark verksamhet i Tyskland som tidigare källor framfört vilket talar ytterligare för Kominterns
sammankoppling till IAH. Föreningarna var kopplade till Komintern som en del i deras nätverk.
Det som skiljer intervjuerna och protokollen åt är att intervjuerna fokuserar på individer som
var kommunister medan protokollen fokuserar på föreningar med verksamheten och
kommunismen i fokus. Intervjuerna fokuserar även mer på arbetare än protokollen samt framför
även i viss mån arbetarnas och kommunisternas livssituation. Intervjuerna framför också
mycket om strejker vid tiden medan protokollen mest framför kommunistisk verksamhet i en
mötessituation. Protokollen nämner kvinnor som viktig del i föreningen men nämns inte
specifikt i intervjuerna vilket kan bero på att kvinnor troligtvis inte arbetade i yrkena som var
centrala i intervjuerna. En kvinna nämns dock i intervjuerna också och även där som aktiv i en
förening. Protokollen tog även plats senare i tid vilket kan ha varit en anledning till att kvinnor
nämndes lite tydligare men även dynamiken arbetslivet kontra föreningslivet. Protokollen sätter
också unga i fokus, vilket kan bero på att det till stor del framfördes av ungdomsföreningar.
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Protokollen framför även att revolution är någonting bra som de troligtvis ville uppnå medan
de i intervjuerna var närmre till att uppnå det genom betydande strejker och demonstrationer.
Vad de olika källorna ger för information kan också bero på att det framförs från olika källtyper.
Intervjuerna utgår som sagt från individer med fokus på arbetare och livssituationer samt arbetet
i sig och facken. Protokollen utgår från mötessituationer inom föreningar med föreningen i
centrum och individerna som ett kollektiv, där det gemensamma målet var föreningens
framgång. Det denna uppsats tillför från den tidigare forskningen är just kommunismen i Pajala
kommun under 1930-talet men också genom en både organisatorisk och socialhistorisk
ståndpunkt där de samspelar. Pajala kommun sätts också som tidigare nämnts i en internationell
historisk kontext. Tidigare forskning har snarare haft fokus på andra länder, internationellt,
nationellt för Sverige eller andra delar av Norrbotten samt delvis under andra tider. Denna
uppsats tillför också en bit av Kominterns utsträckning till området och IAH:s verksamhet där.
Uppsatsen ger genom de olika källmaterialen både ett organisatoriskt och individbaserat
perspektiv på kommunismen i området och ger en bild av två olika men närliggande
tidsperioder. Den första tidsperioden innan andra världskriget som framstår mer konfliktbaserad
och den andra tidsperioden efter andra världskriget som framstår mer målinriktad för
kommunismens expansion baserat på de olika källtyperna och den typ av information de ger.
4.6 Slutsatser
Sammanfattningsvis är syftet med denna uppsats att undersöka kommunisters engagemang i
Pajala kommun före och efter andra världskriget utifrån det material som fanns att tillgå. Detta
har studerats genom två olika källmaterial från två olika tidsperioder som sedan har kopplats
samman och jämförts. Engagemanget skulle främst undersökas utifrån hur kommunisterna
arbetade men även utifrån vilka drivkrafter och mål de hade. Övergripande arbetade
kommunisterna för kommunismens expansion, arbetares rättigheter samt värvning av nya
medlemmar och spridning av deras föreningar och åsikter. Drivkrafterna var därmed att
kommunisterna upplevde missnöje av att inte bo i ett land styrt av kommunism, att arbetarna
hade dåliga löner och arbetsförhållanden samt att de inte ansåg sina föreningar vara stora nog.
Målen var övergripande att kommunismen skulle växa och få mer makt, att arbetare skulle få
högre lön och bättre livs- och arbetsförhållanden samt att deras föreningar skulle växa.
Skillnaden som gick att utläsa mellan källtyperna var översiktligt individers ståndpunkter
kontra föreningars arbetssätt samt vad källorna utifrån det gav för information. Antingen mer
personligt kopplad information eller information kopplad till en förening. Källtyperna varierade
därmed i vilket typ av innehåll som presenterades. Innehållet bestod dock inte enbart av
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skillnader utan även av sammankopplande likheter. Avslutningsvis resulterade detta även i att
information som vinklade mot existerande internationella kopplingar framkom från båda
källtyperna, vilket stödjer den teori som redan talade för dessa kopplingar i allmänhet.

5. Vidare forskning
Till vidare forskning kan Pajala kommuns historia ytterligare utvidgas genom att undersöka
andra föreningar i området. Exempelvis socialdemokratiska föreningar, husmodersföreningar,
nykterhetsföreningar och olika fackföreningar. Andra kommunistiska föreningar i Norrbotten
kan också undersökas för att utvidga den kommunistiska historieskrivningen i norra Sverige.
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