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Abstract: The municipal election of 1934 gave the Nazi party over 30 per cent 

of the votes in Tärendö municipality which led to six mandates in the municipal 

council and the chairmanship for the local Nazi politician. The Nazi party held 

its position as a municipal political force still until the end of Second World War 

with a popular vote of over 12 per cent in the election 1944 to the parliament. In 

comparison to other municipalities in the Swedish Tornio valley this was an 

exceptional political expression by the citizens. In the article we compare 

Tärendö toward Pajala from different perspectives of institutional, the 

mobilization of political movement and political leadership. The article tries to 

answer: how come that the Nazi party was successful in Tärendö but not in 

Pajala, despite the short distance and the cultural, social and market similarities 

between the two municipalities? The results show that institutional structure can 

only explain in margin the differences in Nazi voting. The main reason behind 

Nazi voting in Tärendö was the interaction between the mobilization of the 

political movements and the character of the local political leadership. 

Key words: Nazism, Tornio valley, political preferences and local leadership 
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Inledning 

 

Som lösning på mellankrigstidens politiska, sociala och ekonomiska kriser växte 

nya politiska rörelser fram i stora delar av Europa.1 En sådan rörelse var de 

nazistiska partierna. Sverige var i det avseendet inget undantag och på 1930-talet 

blev den svenska nazismen en politisk kraft att räkna med regionalt och lokalt. 

Nationellt hade de svenska nazistiska partierna – Svenska Nationalsocialistiska 

Partiet (SNSP), Nationalsocialistiska Arbetarpartiet (efter 1938 Svensk 

Socialistisk Samling: NSAP/SSS) och Nationalsocialistiska blocket (NSB) – inte 

någon reell genomslagskraft.2 De intog en perifer roll på det rikspolitiska planet, 

men på det kommunalpolitiska planet kom de att ha en viss genomslagskraft inte 

minst genom lokalt kända företrädare. De nazistiska partierna var starkast i 

Skåne och i Bohuslän och till viss del efter Norrlandskusten där partiernas stora 

medlemsskaror låg. De politiska framgångarna vid kommunalvalen var i 

allmänhet beskedliga, men det fanns undantag från detta. I det lilla samhället 

Tärendö i nordöstra delen av Sverige, beläget vid Kalix älv mitt i den svenska 

delen av Tornedalen cirka 50 kilometer från den finska gränsen, kom det 

nazistiska partiet att skörda stora framgångar.3 

I Tärendö förändrades de politiska preferenserna under 1930-talet relativt 

snabbt.  Under 1920-talet var Tärendö inte avvikande i förhållande till 

omkringliggande lokalsamhällen, eller till regionen eller länet i sin helhet. 

                                                
1 Ett första utkast till föreliggande text presenterades och diskuterades på ett högre seminarium vid 

Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet. Vi vill tacka hela seminariet, och framför 

allt professor Tom Ericsson och docent Lena Berggren, för värdefulla kommentarer. 
2 Vid sidan av dessa tre stora organisationer fanns ett flertal mindre nazistiska eller fascistiska rörelser 

och enskilda som ibland var lierad med någon av de tre huvudinriktningarna. Den 

nazistiska/fascistiska rörelsen var en mycket splittrad rörelse. Se Heléne Lööw, Hakkorset och 

Wasakärven: en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924–1950. (Göteborg, 1990) s. 44 – 75. 
3  Den svenska delen av Tornedalen består idag av kommunerna Pajala, Övertorneå och 

Haparanda. Ibland inkluderas också den finska sidan av Torneälvens dalgång i 

begreppet. Om inget annat anges används begreppet Tornedalen i denna artikel enbart 

för ovan angivna kommuner på den svenska sidan av Torneälvens dalgång.   



4 

 

I början av 1930-talet förändrades detta på ett dramatiskt sätt. Det nazistiska 

partiet Nationalsocialistiska arbetarpartiet/Svensk socialistisk samling 

(NSAP/SSS) fick vid 1934 års kommunalval 153 röster, vilket motsvarade 30,8 

procent av väljarna.4 Detta gav partiet hela sex mandat i kommunalfullmäktige. 

Detta val är ett av de mest framgångsrika ett nazistiskt parti gjort i Sverige. 

Framgången fortsatte vid det efterkommande riksdagsvalet till andra kammaren 

1936 och kommunalvalet 1938.5 Det ledde till att lokaltidningar i Norrbotten 

utsåg Tärendö som nazismens högborg i länet.6 I förhållande till 

omkringliggande samhällen, regionen och länet i sin helhet var nazistpartiets 

framgångar i Tärendö under hela 30-talet uppseendeväckande stora. 

Nazistpartiets ställning i det lilla Tornedalska samhället försvagades dock under 

andra världskriget, men ännu så sent som vid 1944 års riksdagsval till andra 

kammaren fick nazistpartiet 88 röster, vilket motsvarade 12,9 procent av 

väljarna.7 Vid krigsslutet 1945 var dock nazistpartiets saga all. Detta innebar att 

nazistpartiet i Tärendö under tio år, från 1934 fram till andra världskrigets slut, 

var en viktig aktör på den kommunalpolitiska arenan. Det lokala nazistpartiets 

politiska kontrahent under denna period var det kommunistiska partiet (SKP).  

Om man jämför valresultaten vid riksdagsvalet 1944 i Tärendö med 

grannkommunen Pajala8 framträder Tärendös särdrag tydligt. En majoritet på de 

båda orterna lade sin röst på något vänsterparti, det vill säga antingen på 

kommunisterna eller på socialdemokraterna. I Tärendö var det 1944, 61,3 

procent som röstade på något vänsterparti och i Pajala hela 64,9 procent. Den 

                                                
4  All valstatistik från åren 1934, 1938 och 1940 är hämtad från Folkrörelsearkivet över Tärendö och 

Pajala valdistrikt 1934, 1938 och 1942. Materialet finns vid Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, Luleå.  

Se också Haparandabladet 11/10 1934. I Pajala fick nazisterna 3,7 procent vid kommunalvalet 1934. 

Se även Lennart Lundmark, Protest och profetia: korpelarörelsen och drömmen om tidens ände (Lund 

1985) s. 149. När vi i den fortsatta texten analyserar nazistpartiet (eller nazisterna) i Tärendö och 

Pajala avses, när inte explicit något annat anges, Nationalsocialistiska arbetarpartiet/Svensk 

socialistisk samling (NSAP/SSS). 
5  Se not 4. Se också Haparandabladet 22/9 1936 och Haparandabladet 15/10 1938. 
6  Haparandabladet 22/9 1936. 
7  Haparandabladet 19/9 1944. 
8  Idag är Tärendö en ort i Pajala kommun, på 1930-talet var det två olika kommuner.  

Kommunsammanslagningen skedde 1971. 
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stora skillnaden var att hela 12,9 procent av de röstande i Tärendö röstade på 

nazistpartiet (NSAP/SSS). I Pajala fick nazisterna enbart 1,8 procent av rösterna. 

En annan skillnad var att Högern och Bondeförbundet 1944 blev större i Pajala 

än i Tärendö. Storleksförhållandena mellan vänsterpartierna på de båda orterna 

är också värda att notera. I Pajala blev socialdemokraterna nästan lika stora som 

kommunisterna medan kommunisterna i Tärendö blev det klart dominerade 

partiet.9 

Vid en jämförelse av valresultaten vid riksdagsvalen 1936 och 1944 på 

respektive ort framkommer också några intressanta tendenser. I Tärendö 

minskade Bondeförbundets väljarandel kraftigt från 12,8 procent till 1,3 procent 

samtidigt som en motsvarande ökning skedde för nazistpartiet från 1,8 till 12,9 

procent. Riksdagsvalet 1944 blev för nazistpartiet (NSAP/SSS) en enastående 

valframgång samtidigt som valet för Bondeförbundet blev ett lika dramatiskt 

valnederlag. Övriga partiers valresultat visade enbart smärre förändringar. I 

Pajala ägde också drastiska politiska förändringar i valmanskåren rum mellan 

1936 och 1944 års riksdagsval. Högerpartiet förlorade kraftigt, från 50,8 procent 

till 26,6 procent, samtidigt som socialdemokraterna ökade kraftigt från 0 procent 

(de ställde inte upp 1936) till hela 34,5 procent 1944.10  

Den här artikeln handlar om nazismen i Tärendö under 1930- och 1940-

talen. Den centrala frågan är varför nazistpartiet (NSAP/SSS) fick så stora 

valframgångar i det lilla samhället Tärendö men inte i grannkommunen Pajala?11  

Frågan är således hur man ska förstå den lokala variationen i nazistpartiets 

väljarstöd: varför blev Tärendö men inte Pajala nazismens högborg i 

Norrbotten?   Vår ansats när vi diskuterar denna fråga är explorativ, det vill säga 

vårt syfte är, inte att utifrån en explicit analysmodell analysera eller beskriva 

vårt studieobjekt utan snarare, att komma fram till en tentativ analysmodell.  

                                                
9  Haparandabladet 19/9 1944. 
10  Se Haparandabladet 22/9 1936 och 19/9 1944. 
11 Det skiljer 43 kilometer mellan Tärendö och Pajala. 
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Vårt datamaterial 

En svårighet när man studerar sociala och politiska processer i gången tid är 

självfallet tillgången på data. Dessutom måste de data som föreligger kunna 

granskas källkritiskt för att en rekonstruktion av historiska förlopp ska kunna 

vara tillförlitliga. Detta är två problem som ständigt föreligger och som man 

måste förhålla sig till när man använder sig av historiska data. Källmaterial som 

uppfyller dessa krav föreligger. Det datamaterial som vi har använt oss av består 

av offentlig statistik (SOS), lokal valstatistik, inkomstlängder för Tärendö och 

Pajala kommun 1934–1945, Haparandabladet (Tornedalens huvudtidning) och 

andra dags- och veckotidningar samt litteratur som på olika sätt kommenterat 

situationen i Tornedalen och Tärendö under 1920- till 1940-talen. Källäget är 

dock långt ifrån problemfritt. Datamaterialets karaktär – båda vad gäller 

omfattning och aggregeringsnivå – omöjliggör exempelvis en detaljerad lokal 

beskrivning av den sociala och politiska situationen på de båda orterna. Våra 

frågeställningar ställer i viss mån sådana detaljerade krav på datamaterialet, krav 

som således inte på ett helt tillfredsställande sätt uppfylls. Man skulle 

exempelvis önska sig mer utförliga och individrelaterade data som beskriver 

olika sociala och politiska processer på de båda orterna. Vi menar dock att de 

datakällor som används ger en tillräckligt god bild av de båda orterna, och att vi 

utifrån våra data på ett fruktbart sätt kan diskutera våra frågeställningar. 

Ett annat problem är att vi ibland använder oss av källor som måste 

betraktas som partsanknutna. Ett sådant exempel är att vi ibland refererar till 

dagstidningar med tydlig partipolitisk färg, exempelvis Haparandabladet, som 

var en utpräglad högertidning, och olika tidningar kopplade till nazistpartiet. Ett 

annat exempel är att i källmaterialet ingår litteratur med en mer eller mindre 

tydlig politisk framtoning; litteratur som tar politisk ställning. När sådana källor 

används blir en kritisk värdering av källmaterialet och en tolkning präglad av 

moderation av avgörande vikt.  
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Lokala variationer i väljarstödet till nazistiska 

partier 

 

Varför röstar väljarna som de gör?  Ett klassiskt svar på denna fråga 

formulerades av Paul Lazarfeld och hans medarbetare i boken The People´s 

chocie från 1944. I denna inflytelserika bok slår författarna fast att ”A person 

thinks, politically, as he is, socially. Social characteristic determine political 

preference”.12 Sociala och ekonomiska omständigheter påverkar således de 

politiska preferenserna. Enligt detta synsätt blir socioekonomiska förhållanden 

en central förklaringsfaktor. Väljarnas partival bestäms i stor utsträckning av 

sådana saker som exempelvis klasstillhörighet, ålder, kön och utbildning. I 

begreppet ”social characteristic” inkluderas också företeelser av mer kulturell 

natur som exempelvis religionstillhörighet. 

I denna artikel ska vi inledningsvis diskutera om man med hjälp av dessa 

faktorer kan förstå varför nazistpartiet hade så stora valframgångar i Tärendö 

men inte i grannkommunen Pajala under 1930-talet. Det vi framförallt kommer 

att diskutera är huruvida variationer i näringslivsstruktur, religionstillhörighet 

och den så kallade språkfrågan i Tornedalen, alltså socioekonomiska och 

kulturella förhållanden, kan bidra till en förståelse av de skillnader som fanns 

vad gällde politiska preferenser mellan grannsamhällena Tärendö och Pajala.13 

Internationell forskning om nazist- eller fascistpartiers elektorala styrka 

(eller svaghet) är omfattande. Man har diskuterat mer allmänt om nazist- 

och/eller fascistpartiernas väg till makten, men också partiernas varierande 

                                                
12  Paul Lazarfeld, Bernard Berelson & Hazel Gaudet, The people´s choice: how the voter makes up his 

mind in a presidential campaign (New York 1968) s. 27.  Se även Richard Centers, The psychology of 

social classes: a study of class consciousness (Princeton 1949) och Philip E. Converse, “The shifting 

role of classes in political attitudes and behavior”, i E. E. Maccoby, T. M. Newcombe & E. L. Hartley 

(red.), Readings in social psychology (New York  1948). 
13 Språkfrågan, som utförligt kommer att diskuteras senare i artikeln, innebar i korthet 

att de båda orterna, på grund av närheten till Finland, präglades av finskt språkbruk 

och av finska kulturella seder. Det var främst Domkapitlet samt Övre Tornedalens 

skolråd som agerade för att stärka den svenska nationalitetskänslan i Tornedalen. 
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genomslag på regional nivå, det vill säga att partierna var betydligt starkare i en 

viss del av landet. Ett exempel på det senare är William Brustein, som i artikeln 

”The political geography of Belgian Fascism: the case of Rexism”, diskuterar 

det regionala stödet för Rexismen, vilket var en fascistisk rörelse i Belgien under 

1930-talet. 1936 års Belgiska parlamentsval analyseras och Brusteins slutsats är 

att Rexismens regionala valframgångar kan förklaras strukturellt; det var 

framförallt i regioner som karakteriserades av en hög grad av naturahushållning, 

medelstora privata odlingar och en heterogen social skiktning inom 

befolkningen som den fascistiska rörelsen var framgångsrik.14 

Även det tyska nazistpartiet (NSDAP) uppvisade stora regionala skillnader 

i väljarstödet under 1920- och 1930-talen. Philip Morgans analys visar 

exempelvis att partiet etablerade sig tidigt i regioner vars näringsstruktur 

drabbades hårt av den ekonomiska depressionen.15 Forskningen har också pekat 

på förhållanden på lokal nivå som betydelsefullt och som bör beaktas, som 

exempelvis den lokala socioekonomiska strukturen, partiorganisationens 

uppbyggnad på olika orter och de lokala politiska ledarpersonligheterna.16 Några 

mer djuplodande analyser av lokala skillnader görs dock sällan. Allt som oftast 

stannar analyserna, på grund av datamaterialets aggregationsnivå, på den 

regionala nivån. Enbart antaganden om lokala och biografiska förhållanden 

diskuteras i analyserna, vilket försvårar hypotestestningar av lokala och 

biografiska faktorers betydelse.17  

                                                
14 William I. Brustein, “The political geography of Belgian Fascism: the case of Rexism”, i American 

sociological review vol. 53 (1988) s. 69–80. 
15 Philip Morgan, Fascism in Europe, 1919–1945 (London 2003) s. 69 och 101. 
16 John O`Loughlin, Colin Flint & Luc Anselin, “The geography of the Nazi vote: context, confession, 

and class in the Reichstag election of 1930”, i Annals of the association of American geographers. Vol 

84:3 (1994) s. 351–380.  Se även Peter Baldwin,”Social interpretations of Nazism: renewing a 

tradition”, i Journal of contemporary history. Vol 25:1 (1990) s. 5–37. 
17  Se exempelvis Michael E Shin,”The politicization of place in Italy”, i Political geography, vol. 20 

(2001) s. 331–352 som diskuterar hur PDS (Democratic Party of the Left) i Italien vann lokalt stora 

väljarandelar under 1990-talet från det Italienska kommunistpartiet i det Italienska ”röda bältet” 

(Toscana, Romagna, Marche, Umbria och Emilia) och Michael E Shin & John Agnew, ”The 

geography of party replacement in Italy 1987–1996”, i Political geography, vol. 21 (2002) s. 221–242 

som diskuterar röstförflyttningar från kristdemokrater till post-fascistiska partier. I artiklarna nämns 

explicit betydelsen av lokala kontexter, lokala ledares biografiska betydelse och partiorganisationernas 



9 

 

I Sverige är det framför allt statsvetaren Ulf Lindström och historikern 

Heléne Lööw som diskuterat nazismens väljarstöd utifrån lokala data. Lindström 

konstaterar utifrån data från Värmland att väljarstödet i stor utsträckning var en 

protest mot de etablerade partiernas oförmåga att lösa problem som uppstod i 

samband med depressionen på 1930-talet. Nazistpartiet framstod som ett parti 

som hade dessa lösningar. En annan viktig faktor var väljarstödets förankring i 

protestantisk frireligiositet (väckelserörelsen); ju starkare den lokala 

väckelserörelsen var desto större var nazistpartiets väljarstöd. Båda dessa 

faktorer – proteströrelse och frireligiositeten – är enligt Lindström betydelsefull 

för förståelsen av nazismens utbredning i Värmland.18 

Även Heléne Lööw diskuterar i sin avhandling nationalsocialismens 

utbredning på lokal nivå. Det är nazismen i Göteborgs och Bohus län – ett län 

där NSAP/SSS under 1930-talet hade förhållandevis stora framgångar – som 

analyseras. Lööw pekar bland annat på den ekonomiska krisen på 1930-talet, 

den politiska polariseringen, konflikterna inom arbetarrörelsen samt den 

intensiva nazistiska propagandan som viktiga faktorer till det nazistiska partiets 

framgångar. Kopplingen till centrala lokala aktörer diskuteras också. Lööw 

skriver bland annat att ”… de tongivande medlemmarna på vissa orter var 

socialt besvärliga, vilket försvårade medlemsrekryteringen. Det faktum att 

NSAP/SSS i viss mån tycktes attrahera udda personer … bidrog till att 

NSAP/SSS på vissa orter trots intensiv agitation … hade stora svårigheter att 

                                                                                                                                                   
engagemang i det lokala politiska arbetet. Men allt som oftast utförs analyserna på regional nivå på 

grund av datas aggregationsnivå. Ett annat problem är att de inte jämför demografiskt likvärdiga 

regioner. 
18  Ulf Lindström, Fascism in Scandinavia 1920–1940. (Stockholm 1985). Se även Richard 

Steigmann-Gall,”Apostasy or religiosity? The cultural meanings of the protestants vote for Hitler”, i 

Social history. Vol. 25:3 (2000) s. 267–284, som menar att nazisterna vann sina sympatier på att de 

utgjorde ett värn mot sekularisering och framstod som försvarare av kristendomen. Denna tes har dock 

ifrågasatts av Abraham H. Miller & James S. Robbins, “Who did vote for Hitler? A reanalysis of the 

Lipset/Bendix controversy”, i Polity. Vol. 21:4 (1989) s. 655–677, som hävdade att det var de politiskt 

ointresserade som röstade på nazisterna och av Karl O`Lessker, ”Who voted for Hitler? A new look at 

the class basis of Nazism”, i The american journal of sociology. Vol. 74:1 (1968) s. 63–69, som 

menade att naziströstandet var ett värn mot kommunisterna. 
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rekrytera nya medlemmar.”19  Lööws lokalhistoriska studie fokuserar på 

Göteborgs och Bohus län eftersom de nationalsocialistiska rörelserna hade stora 

framgångar där. I den här artikeln ska vi skifta geografiskt fokus; vi vänder 

blicken mot det svenska Tornedalen, en region där de nationalsocialistiska 

rörelserna under 1930 - och 40- talen relativt sett också skördade stora 

framgångar. 

 

Moderniseringsprocessens tidigaste uttryck i 

Tärendö och Pajala 
 

Forskningen utpekar således institutionella/strukturella förhållanden som 

betydelsefulla för förståelsen av det faktum att stödet till nazistpartiet varierade 

mellan olika regioner. Huruvida detta också är fallet för Tärendö och Pajala ska 

diskuteras i detta avsnitt utifrån en beskrivning av näringsstrukturen, den 

politiska situationen och den så kallade språkfrågan under mellankrigstiden på 

de båda orterna. 

 

Näringsstruktur i Tärendö och Pajala 

Den agrara omvandlingen, som hade påbörjats i Sverige i början av 1800-talet, 

kan ses som en del av en moderniseringsprocess som bland annat resulterade i 

en ökad differentiering och större rörlighet bland befolkningen. Denna 

omvandling kom att få stora sociala konsekvenser. Den resulterade inte minst i 

ökade sociala skillnader bland befolkningen.20 Den agrara omvandlingen innebar 

också att många som arbetade eller hade tänkt arbeta inom jordbruket tvingades 

                                                
19  Heléne Lööw (1990) s. 336. 
20  Se Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 2002) s. 211f. 
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ta ett lönearbete – en proletariseringsprocess inleddes vilket fick stor betydelse 

för det moderna Sveriges uppkomst. 21
 

I syfte att få landets jordbruk mer effektivt införde staten redan 1827 det så 

kallade laga skiftet. Denna jordbruksreform innebar att ägorna koncentrerades 

till en enskild ägare och till närliggande områden runt gården, det vill säga att 

avståndet mellan gården och ägorna minimerades så att de i stort sett låg bredvid 

varandra. Ur statens synvinkel innebar detta två förtjänster: dels kunde en ensam 

bonde hushålla med sin arbetskraft och få högre avkastning ur sitt jordbruk, dels 

var det nödvändigt att veta vem som var ansvarig för jordlotternas avkastning 

när myndigheterna på olika sätt ville stimulera jordbruksnäringen.22 

Det laga skiftet innebar emellertid att jordlotterna minskade. Detta var en 

effekt av den hemmansklyvning som följde av reformen. Hemmansklyvningen 

innebar att varje hemman klövs i förhållande till hur många söner bonden hade. 

Det innebar ofta att hemmanens brukningsareal minskade så att den blev 

otillräcklig för att föda ett hushåll redan efter första generationen. Det fick till 

följd att stora delar av andra generationens söner tvingades ut i lönearbete, 

främst skogs- och jordbruksarbete. 

Laga skifte skulle ha genomförts i Pajala och Tärendö under 1850-talet, 

men då var byarna alltför fattiga att bära kostnaderna för reformen, på grund av 

låg skattebärighet. Staten bestämde då att reformen skulle påbörjas 1865. Det 

dröjde dock en bit in på 1880-talet innan något började ske, och skiftet 

avslutades inte förrän 1892.23 Därefter rationaliserades jordbruket kraftigt i hela 

Tornedalen till följd av det laga skiftets genomförande.24  

Folkmängdens fördelning på olika näringsgrenar i Tärendö och Pajala 1930 

och 1940 framgår av följande tabell (se nedan). 
                                                
21  Om de egendomslösa lantarbetarnas betydelse för kapitalismens utveckling på 1870-

talet, se Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald & Håkon Leiulfsrud, Klassamhällets förändring 

(Lund 1995) s. 27–28. 
22 Tage Alalehto, Tärendö: historien om en svensk tornedalsby (Kågeröd 2001). 
23 Paul Hellström, Norrbottens läns hushållningssällskaps femtioårsberättelse 1850–1900 (Luleå 

1902) s. 18. 
24 Norrbottens Läns Landsting, Norrbottens läns jordbruk (Stockholm 1947). 
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Tabell 1: Folkmängd efter näringsgren, Tärendö och Pajala 1930 och 1940. 

Absoluta tal och procent.  
Näringsgren  Tärendö  Pajala  

 

Jordbruk 

  

1607 (81 %) 

   1930  

3628 (75 %) 

 

Industri/Hantverk  159 (8 %)  450 (9 %)  

Handel  80 (4 %)  192 (4 %)  

Husligt arbete  24 (1 %)  56 (1 %)  

Övriga  71 (4 %)  297 (6 %)  

Samtliga  1982 (100 %)  4850 (100 %)  

   1940   

Jordbruk  1842 (83 %)  4653 (74 %)  

Industri/Hantverk  144 (7 %)  612 (10 %)  

Handel/Infrastruktur  91 (4 %)  389 (6 %)  

Förvaltning/Fria 

yrken 

 77 (3 %)  322 (5 %)  

Husligt ar-

bete/Övrigt 

Samtliga 

 60 (3 %) 

 

2214 (100 %) 

 280 (4 %) 

 

6256 (100 %)  

 

 

Källa: SOS: Folkräkningen den 31 dec 1930 III Folkmängd efter yrke, inkomst och förmögenhet, 1 avd. och SOS 

Folkmängden den 31 dec. 1940 III Folkmängd efter yrke. 

 

Man kan konstatera att både Tärendö och Pajala under 30-talet var utpräglade 

jordbruksorter; en klar majoritet av befolkningen på de båda orterna arbetade 

inom jordbruksnäringen (tabell 1). Man kan också notera att andelen som 

arbetade inom övriga näringsgrenar (industri, handel etcetera) var större i Pajala 
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än i Tärendö. Den slutsats man kan dra är att näringsstrukturen var något mer 

agrar i Tärendö än i Pajala. 25  

När det gäller både Tärendö och Pajala är det viktigt att beakta att samtidigt 

som det laga skiftet samt hela den agrara omvandlingen ökade jordbrukets 

effektivitet fick den också stora och omvälvande sociala konsekvenser. Ett 

ytterst litet fåtal kunde livnära sig på enbart jordbruk.26 År 1934 gjordes en 

beräkning på hur stort ett jordbruk borde vara för att vara besutten, det vill säga 

att hushållet kunde klara sin försörjning på enbart jordbruket. Den undre gränsen 

för odlad jord sattes till 7,8 hektar. Därtill skulle hushållet ha minst fem kor.27 

Hade man odlad jord samt antalet kor som understeg detta gränsvärde kunde 

hushållet inte klara den egna försörjningen på enbart jordbruket. De flesta i 

Tärendö och Pajala hade odlad jord som låg klart under detta gränsvärde.  År 

1932 fanns det 173 jordbruk i Tärendö och 417 i Pajala; hela 99 procent i 

Tärendö hade en åkerareal som understeg 5 hektar. I Pajala var motsvarande 

andel 94 procent.28 Åkerjorden på båda orterna brukades framför allt som 

slåttervall men också för odling av korn och potatis för egen konsumtion.29  När 

det gäller antalet kor hade de flesta jordbrukarna en numerär som klart låg under 

gränsvärdet. Detta innebar att många av dem som brukade jorden var beroende 

av tillfälliga arbeten inom skogsbruket. Alla som brukade jorden var heller inte 

jordägare. Det fanns på båda orterna många som helt saknade egen jord eller 

                                                
25 En annan slutsats man kan dra av tabell 1, och som kan ses som en strukturell skillnad mellan de 

både orterna, är att betydligt fler människor bodde i Pajala än i Tärendö både 1930 och 1940.  Om 

samhällets volym och täthet (d.v.s. kommunikationen mellan individerna) och dess betydelse för 

samhällets sammanhållning har diskuterats av Emile Durkheim. Volym och täthet ses som de kausala 

mekanismerna bakom arbetsdelningen vilket i sin tur har betydelse för den samhälleliga 

sammanhållningen (se Emile Durkheim, The division of labor in society, New York 1964). Utan att 

fördjupa oss alltför mycket i Durkheims resonemang kring olika solidaritetsformer, kan vi konstatera 

att hans resonemang har svårt att förklara varför det i Tärendö förekom starka politiska konflikter 

mellan nazister och kommunister medan den politiska situationen i Pajala långtifrån var lika 

konfliktfylld. Det borde enligt Durkheims resonemang snarare vara tvärtom. 
26  Lennart Lundmark (1985) s. 83, Tage Alalehto (2001) s. 89. 
27  Lennart Lundmark (1985) s. 83. Man bör observera att dessa beräkningar gällde kustlandet där 

förhållandena var betydligt gynnsammare än i svenska Tornedalen. 
28 Jordbruksräkningen 1932. SOS 
29  Ibid. 
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skog (så kallade inhysingar); de som bodde i små stugor på annans mark och 

som försörjde sig som säsongsarbetare inom jord- och skogsbruket. I både Pajala 

och Tärendö fanns således tydliga skillnader bland jordbrukarna mellan å ena 

sidan de som kunde livnära sig på sitt eget jordbruk, vilka utgjorde en klar mi-

noritet, och bönder som för sin försörjning tvingades arbeta inom skogsbruket. 

Den senare gruppen, som var i klar majoritet, samt de så kallade inhysingarna 

tvingades av försörjningsskäl ibland arrendera avlägsna slåttermyrar av de mer 

besuttna bönderna för att få tillräckligt med foder till sina djur.30 

Den agrara omvandlingen och proletariseringsprocessen fick mer eller 

mindre likartade konsekvenser i hela landet. Det som skiljer är att omvandlingen 

kom igång senare i både Tärendö och Pajala än på många andra platser i 

Sverige.31 Näringsstrukturen i Tärendö och Pajala var dock inte helt identisk. 

Men, de marginella skillnader som förelåg mellan Tärendö och Pajala – bland 

annat att näringsstrukturen var något mer agrar i Tärendö – kan knappast 

förklara de dramatiska förändringar som de politiska preferenserna genomgick 

under 1930-talet.   

 

Den politiska situationen 

 

Den agrara omvandlingen innebar således att den arbetande befolkningen i 

Tärendö och Pajala proletariserades. Antalet lönearbetare ökade, framför allt 

mellan åren 1920–40.32 Dessutom tvingades flertalet småbönder för att överleva 

som jordbrukare periodvis under året ta anställning hos något skogsbolag i 

huvudsak som skogsarbetare. 

Den tilltagande proletariseringen innebar också en ökad politisk 

medvetenhet och en ökad insikt om behovet av politisk organisering. Under 

                                                
30 Tage Alalehto (2001) s. 125. 
31 Paul Hellström, Norrlands jordbruk (Uppsala & Stockholm 1917). 
32  Se Tage Alalehto (2001) s. 125–133. 



15 

 

1920-talet började arbetarna organisera sig fackligt. En lönestrejk bland flottarna 

under våren 1920 blev den utlösande faktorn. De strejkande arbetarna blev 

svartlistade av skogsbolaget, vilket resulterade i att de som protest spontant 

samlades på byns skolgård. Vid detta möte fattades beslutat att bilda en 

fackavdelning som skulle ingå i Svenska Skogs- och 

Flottningsmannaförbundet.33  

Det kommunistiska partiet (SKP), vilket hade bildats lokalt 1923, 

utvecklade tidigt en konfrontationsinriktad agitation som riktade sig mot inte 

bara skogsbolagen utan också kommunstyrelsen. De senare anklagades bland 

annat för att inte beakta arbetslösheten och fattigdomen bland lönearbetarna. 

Ortens självägande bönder anklagades för att på olika sätt via sitt bristfälliga 

agerande spä på missförhållandena bland den jordbruksarbetande befolkningen. 

Det politiska klimatet i Tärendö blev med tiden spänt beroende på den 

kommunistiska agitationen. Någon verklig politisk motkraft mot denna agitation 

från exempelvis de konservativa, som styrde kommunfullmäktige tillsammans 

med de frisinnade, saknades.34 

Den politiska utvecklingen i Pajala var likartad. Den fackliga och politiska 

organiseringen kom förvisso igång lite senare än i Tärendö, men den hade 

likartade bevekelsegrunder.35 Den första fackföreningen i Pajala, som anslöt sig 

till Skogs- och Flottningsmannaförbundet, bildades i anslutning till den så 

kallade vägstrejken våren 1931. Denna strejk, där kommunisterna var starkt 

pådrivande blev framgångsrik för arbetarna vilket tvivelsutan starkt bidrog till 

att kommunisterna i riksdagsvalet 1932 fick hela 45,2 procent av rösterna i 

Pajala. Motsättningar inom arbetarrörelsen, mellan kommunister och 

socialdemokrater, eskalerade under våren 1933. Motsättningen kom emellertid 

att avta till följd av en misslyckad flottningsstrejk senvåren 1933.36  

                                                
33  Haparandabladet 29/5 1920. 
34  Tage Alalehto (2001). 
35  Se Lennart Lundmark (1985). 
36  Lennart Lundmark (1985) s. 142-150. 
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Denna strejk hade föregåtts av att LO:s ombudsman Henrik Nilsson på 

egen hand lagt fram ett avtal som godtagits av Flottningsföreningen 

(arbetsgivarna) utan att underrätta den kommunistledda lokala 

förhandlingskommittén från Aareavaara om vare sig förhandlingen eller avtalet. 

Det sätt på vilket avtalet slutits accepterades varken av kommunisterna eller av 

socialdemokraterna. Den kommunistledda förhandlingskommittén reagerade 

med en blockad av arbetsplatserna som senare kom att utvecklas till en strejk, 

inte så mycket mot avtalets innehåll utan mot det sätt som avtalet slutits. 

Strejken resulterade i en betydande elektoral förlust för kommunisterna. I det 

efterföljande kommunalvalet 1934 fick kommunisterna i Pajala endast 27,1 

procent av rösterna medan socialdemokraterna gick framåt. Detta kan tolkas 

som att kommunisternas beslut att gå ut i strejk av mer principiella skäl, det vill 

säga mot det sätt på vilket avtalet hade slutits, inte accepterades av väljarna. 

Kommunalvalet resulterade i lika mandatfördelning mellan vänsterpartierna och 

de borgerliga partierna, där de både arbetarpartierna (kommunister och 

socialdemokrater) och de borgerliga partierna (Högerpartiet, Bondeförbundet, de 

frisinnade) fick 10 mandat vardera i kommunfullmäktige. Bland arbetarpartierna 

fick kommunisterna sex mandat och socialdemokraterna fyra mandat. 

Socialdemokraterna och kommunisterna kunde dock enas kring en 

socialdemokratisk ordförandekandidat som fick stöd från det borgerliga lägret 

av två ledamöter.37 

På bara tre år – från 1931 då fullmäktige styrdes av högerpartiet till 1934 – 

hade således den politiska situationen förändrats snabbt och dramatiskt. På den 

politiska arenan hade dessa år kännetecknats av både klasstrider och konflikter 

inom arbetarrörelsen. Detsamma kan sägas om situationen i Tärendö som också 

upplevde snabba politiska omkastningar och hårda klasstrider. Skillnaden är att i 

Pajala resulterade denna omkastning i en socialdemokratiskt styrd kommun, i 

Tärendö blev resultatet en nazistiskt styrd kommun. 

                                                
37  Ibid. 
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Att man i Tärendö och Pajala organiserade sig politiskt och fackligt under 

1920-och 1930-talen var långtifrån något unikt. Under denna period 

expanderade arbetarrörelsen, både dess fackliga och politiska gren, i hela 

Sverige.38 Det säregna med Tärendö och Pajala (och andra kommuner i 

Tornedalen) var att parallellt med den politiska och fackliga organiseringen 

diskuterades också den så kallade språkfrågan. 

Den snabba politiska förändringen under 1930-talet i Tärendö och Pajala 

kan inte enbart förstås i relation till moderniseringsprocessens tidigaste uttryck 

(den agrara omvandlingen, proletariseringen, politisk och facklig organisering); 

denna process och dess sociala konsekvenser var tämligen likartad på de båda 

orterna. Frågan är om kulturella faktorer såsom den så kallade språkfrågan och 

den starka laestadianska väckelsen kan förklara variationen i väljarbeteendet 

mellan orterna?  

 

Språkfrågan och den laestadianska väckelsen 

 

Både Pajala och Tärendö grundades på 1600-talet av finska invandrare. Denna 

invandring tilltog under de följande decennierna. Det innebar att samhällena 

kom att präglas av finskt språkbruk och av finska kulturella seder och bruk.39 I 

slutet av 1800-talet under nationalromantikens era betraktade myndigheterna 

detta med stigande oro. Det fanns en rädsla att det finska språkets starka 

ställning i hela Tornedalen skulle inverka menligt på befolkningens svenska 

nationalitetskänsla.40 Till detta kom också den laestadianska väckelsen i 

                                                
38  Se exempelvis Yvonne Hirdman, Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per 

Götrek till Olof Palme (Stockholm 1979) s. 250, 294 och 338. Se även Lars Ekdahl, ”Mot en ny värld? 

Rörelse mellan kriser”, i Lars Olsson & Lars Ekdahl, Klass i rörelse: arbetsrörelsen i svensk 

samhällsomvandling (Stockholm 2002) s. 74–89.  
39 Hugo Tenerz, Ur Norrbottens finnbygds historia (Uppsala 1962). 
40 Detta synsätt gällde för hela Tornedalen, inkluderande Pajala och Tärendö. Se härom Kari 

Tarkiainen, Finnarnas historia i Sverige, del 2 (SHS/NM, Helsingfors 1993) s. 287–292. Hugo 
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Tornedalen som uppfattades som ett hot mot statskyrkan.41 Det fanns ett 

samband mellan det finska språkets och laestadianismens utbredning så till vida 

att laestadianismens predikospråk var finska.42 Att använda svenska som 

samtalsspråk betraktades av laestadianerna som syndig högmod. Det finska 

språket och den laestadianska väckelsen uppfattades av myndigheterna som del 

av samma problembild; en försvagning av den svenska nationalitetskänslan i det 

svenska Tornedalen. I denna problembild ingick också den så kallade 

fennomanska ”rörelsen” i Finland som menade att alla finsktalande, och därmed 

även den svenska delen av Tornedalen, borde ingå i ett Stor-Finland.43 

Myndigheternas syn var dock en annan, eftersom Tornedalen geografiskt var en 

del av Sverige skulle också tornedalingen språkligt och kulturellt tillhöra 

Sverige. Bakom detta ställningstagande fanns både försvarspolitiska och indu-

stripolitiska skäl.44 

I syfte att stärka den svenska nationalitetskänslan riktade myndigheterna 

sitt intresse framför allt mot skolan och skolans undervisning. Staten tog över 

delar av skolväsendet genom att göra vissa skolor till statsskolor 1888. 

Dessutom skulle domkapitlet ansvara för lärartillsättningen och kontroll av 

verksamheten. I dessa skolor ersattes kristendomskunskap successivt av svenska 

                                                                                                                                                   
Tenerz, Folkupplysningsarbetet i Norrbottens finnbygd - under förra hälften av 1900-talet jämte 

språkdebatten (Stockholm 1963) s. 26. 
41 Laestadianismen är en vittförgrenad trosriktning som i huvudsak är en inomkyrklig rörelse med 

grund i de Nordiska lutheranska folkkyrkorna grundad av prosten Lars Levi Laestadius verksam i 

Pajala 1849-1861. Laestadianismen bygger på en rätt hårdför själavård, som tar sin utgångspunkt i en 

lagisk anda att få människorna att botgöra sig från sina synder så att de i nästa steg kan ”väckas” och 

söka Guds nåd och efter en tids botskamp upptas i en evangelisk anda av väckelse och pånyttfödelse. 

Norrländsk Uppslagsbok, band 2 (1994). 
42 Hugo Tenertz (1963) s. 194. 
43 Lars Elenius, Både finsk och svensk: modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 

1850–1939 (Umeå 2001). 
44 Det hade sin grund i Oscar II som uttryckte oro för den profinska attityden och det finska språkets 

utbredning i Tornedalen, vilket ansågs skapa en tvehuggen lojalitet gentemot Sverige och bidra till en 

instabil försvarspolitisk linje mot Ryssland och fennomanerna. Det blev i huvudsak Domkapitlets, via 

det regionala stiftet, och Skolöverstyrelsens, via övre Tornedalens skolråd, ansvar att lära 

Tornedalingen svenska och den svenska kulturen. Det industripolitiska inslaget grundade sig, bland 

annat från Länsstyrelsens sida, i den osäkerhet som rådde kring hur stora mineraltillgångar Tornedalen 

hyste. Länsstyrelsen hade inte på långa vägar prospekterat färdigt markområden som kunde tänkas 

hysa värdefulla mineraler som den svenska staten kunde exploatera i framtiden. Se Tage Alalehto 

(2001) s. 242. 
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som dominerande skolämne, samtidigt som svenska språket tillämpades som 

undervisningsspråk i samtliga skolämnen.45 Detta var en utveckling som stöddes 

av majoriteten av lärarna. Men det fanns lärare och andra som var kritiska och 

som menade att ”… i en gränstrakt som denna är det alldeles omöjligt (att) 

borteliminera finska språket. Oaktat om svenskan blir det officiella språket i 

dessa trakter, så kommer finskan att kvarstå icke endast som samtalsspråk med 

befolkningen på andra sidan … utan även som skriftspråk till följd av släkt- eller 

affärsförbindelser med finnarna. Därför vore det önskligt att barnen i skolan 

även åtminstone nödtorftigt lärde sig läsa och skriva finska.”46 

Trots protester avskaffades finskspråksundervisningen i de Tornedalska 

skolorna 1912.47 All undervisning skulle således ske på svenska. Men även på 

skolrasterna skulle barnen tala svenska. Vid ett lärarmöte 1919 i just Tärendö 

rekommenderades nämligen att: ”Barnen borde strängeligen tillhållas att 

sinsemellan tala svenska på rasterna och lärarna borde genom besök i hemmen 

söka vinna föräldrarnas medverkan att tillhålla och uppmuntra barnen till 

användning av svenska som samtalsspråk.”48 Denna rekommendation, som 

utvecklades till ett förbud att tala finska i skolan upphävdes först 1957 av 

Skolverket.49 

Finska språket skulle motarbetas, Tornedalen skulle försvenskas. Att 

exempelvis ha finsk litteratur i sitt hembibliotek uppfattades av myndigheterna 

som ytterst suspekt. De lokala tidningarna kunde 1929 rapportera om ett sådant 

hembibliotek mitt i Tärendö. Den som utpekades var en litteraturintresserad 

handlare som byggt upp ett litet bibliotek av huvudsakligen finsk litteratur 

eftersom han inte behärskade det svenska språket. Han brukade även låna ut till 
                                                
45 Det var på grund av problem med att rekrytera finskspråkiga präster och i samklang med 

Domkapitlets inställning i språkfrågan som svenskundervisning kom att prioriteras i syfte att på sikt 

kunna sprida kristendomens budskap i Tornedalen. 
46  Kari Tarkiainen (1993) s. 296–297. 
47  Nils Slunga, Arbetarstugorna i norra Sverige: ett filantropiskt företag i skolans tjänst,(Uppsala 

2000) s. 22. 
48  Haparandabladet 14/1 1920. 
49 Sten Henrysson, ”Några drag i övre Norrlands historia”, Arbetsrapporter från pedagogiska 

institutionen (Umeå 1987). 
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andra litteraturintresserade bybor. Flera tidningar kom att betrakta denna 

handlare som ”fennoman” och hans boksamling som ”äktfinnarnas 

centralbibliotek”. Hans hembibliotek omnämndes till och med som 

”fennomanagitationscentralen i Tärendö”.50 Handlarens bibliotek sades omfatta 

600–700 volymer av den mest hätskaste fennomanlitteratur som historien 

skådat. Enligt redaktören för Dagens Nyheter, som besökt handlaren i dennes 

hem sommaren 1929, var dock antalet volymer i biblioteket kraftigt överskattat 

och litteraturens fennomanska karaktär kunde diskuteras.51 Trots detta blev 

handlaren stämplad som ”fennoman”.  

Det förfaller som att försvenskningen av Tornedalen drevs av 

myndigheterna utan hänsyn till den lokala befolkningens traditionella band med 

Finland. Tornedalingen ville kvarstå som medborgare i Sverige, och de var 

villiga att acceptera svenskspråksundervisning i viss skala i skolan. Men det 

fanns naturligtvis gränser för hur långt ”försvenskningen” kunde drivas. För det 

första var bygdens dominerande vardagsspråk finska, för det andra fanns det 

sedan generationer tillbaka viktiga handelsförbindelser över gränsen. Till detta 

kom laestadianernas djupa misstro mot allt som betecknades som högmod och 

flärd, och ett påtagligt exempel på syndig högfärd var just att i dagligt tal 

använda det svenska språket.52 

Om denna ”spricka” mellan å ena sidan myndigheternas 

försvenskningspolitik och å andra sidan befolkningens åsikter om densamma 

utgör en viktig pusselbit för förståelsen av bland annat de politiska preferen-

sernas utveckling i Tornedalen på 1930-talet kan diskuteras.  Hela Tornedalen 

kom nämligen att utsättas för myndigheternas försvenskningspolitik. ”Sprickan” 

var lika uppenbar i Tärendö och Pajala; båda hade en övervägande finsktalande 

befolkning och båda orterna påverkades på ett likartat sätt av 

                                                
50 Hugo Tenerz (1963) s. 298. 
51 Tage Alalehto (2001) s. 279. 
52  Haparandabladet 23/6 1915. Se även Elenius (2001). 
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försvenskningspolitiken.53 De politiska preferensernas variationer mellan 

Tärendö och Pajala, kan därmed inte fullt förstås utifrån den så kallade 

språkfrågan.54 Detsamma kan sägas om den laestadianska väckelsen. Den var 

lika utbredd i Pajala som i Tärendö55; den kan inte heller bringa klarhet i varför 

de politiska preferenserna varierade. 

Varken socioekonomiska eller kulturella förhållanden kan således fullt ut 

förklara det faktum att nazistpartiet fick stora framgångar i Tärendö men inte i 

grannbyn Pajala under 1930-talet.  De socioekonomiska, kulturella men också 

de politiska förhållandena var likartade på de båda orterna. Vi ska 

fortsättningsvis diskutera hur de spänningar som fanns i flera samhällen i 

Tornedalen exploaterades av det nazistiska partiet och att denna exploatering 

underlättades genom centrala aktörers ageranden. Det är här, i skärningspunkten 

mellan den sociala kontexten, de sociala rörelsernas förmåga att relatera sig till 

denna kontext och de enskilda aktörernas ageranden som vi ska söka förståelsen 

till varför nazistpartiet blev så dominerande i Tärendö men inte i 

grannkommunen Pajala. 

 

Centrala aktörers agerande 

 

Som vi påtalat blev den politiska stämningen i både Tärendö och Pajala under 

1920-talet alltmer laddad och orsaken därtill var bland annat att skogsbolagen 

sänkte och höjde lönerna alltefter konjunktursvängningarna. Det ledde till 

osäkerhet och stor otrygghet för lönearbetarna, men också till ett ökat missnöje 

                                                
53 Vid 1930 års språkutredning, som behandlade frågan om det finska språkets utbredning i 

Norrbottens län, betecknades 88,4 procent av Tärendös befolkning och 78,1 procent av Pajalas 

befolkning som enbart finsktalande. Nils Slunga. Staten och den finskspråkiga befolkningen i 

Norrbotten (Tornedalica nr 3, 1965). 
54  Om språkfrågan i Tornedalen och framför allt i Pajala kommun, se Lennart Lundmark (1985). 
55 Per Boreman, Laestadianismen (Stockholm 1954). 
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bland skogsarbetarna. Det var i detta stämningsläge som exempelvis Tärendös 

kommunistiska partiavdelning bildades hösten 1923. Av samma anledning, men 

några år senare, bildades kommunistiska partiavdelningar i Pajala.  

Kommunisterna blev på de båda orterna snabbt en betydande politisk kraft 

och deras agitation, som framförallt riktade sig mot skogsbolagen och i Tärendö 

dessutom mot kommunstyrelsen vilka kritiserades för att inte beakta 

arbetslösheten och fattigdomen bland lönearbetarna, stegrades under hela 1920-

talet.56 I Pajala var kommunisternas kritik mot kommunstyrelsen inte lika 

framträdande som i Tärendö, mycket beroende på att man i Pajala, tillsammans 

med socialdemokraterna, var en del av den kommunala makten. I Tärendö 

däremot tillhörde inte kommunisterna den styrande politiska grupperingen. För 

att förstå nazisternas framgångar i Tärendö är kommunisternas kritik mot 

kommunstyrelsen viktig, en kritik som inte sällan var personlig. Den var i stor 

utsträckning riktat åt ett visst håll, mot en viss person.  Det är således inte själva 

kritikens innehåll (se ovan) som här är viktig, utan att den riktade sig mot en 

person som kom att spela en betydelsefull roll i den nazistiska rörelsens 

etablering på orten.  

Det var framför allt kommunalfullmäktiges ordförande som fick utstå kritik 

från kommunisterna. Under 1920-talet var det två personer som upprätthöll 

denna position. Det var till en början Tärendös politiske nestor, Albert 

Henriksson. Han blev fullmäktigeordförande redan 1885 och hade i sin politiska 

karriär varit omväxlande bondeförbundare, nykterhetsvän, frisinnad och 

socialistorienterad. Han var dessutom ortens kronojägare. Denne politiske nestor 

överlät i slutet av 1920-talet både ordförandeskapet och positionen som 

kronojägare till sonen, Sven Henriksson. 

Det var sonen som fick utstå de flesta angreppen. Men samtidigt hade han i 

sin egenskap som kronojägare en betydelsefull maktposition; han kunde 

bestämma vilka som skulle erbjudas skogs- och vägarbete. Han hade i denna 

                                                
56  Se Tage Alalehto (2001). 



23 

 

position exempelvis ensam ansvaret över ett förvaltningsbidrag på 70 000 

kronor57 för avverkning, virkesförädling och virkestransporter inom Tärendö 

skogsrevir.58 Han var i egenskap av kommunalfullmäktiges ordförande, 

kronojägare och innehavande av ledande befattningar inom hemvärnet samt 

luftskyddsföreningen, otvivelaktigt ortens starke man under 1930-talet. 

Under 1930-talet började Henriksson offentligt uppträda i nazistisk 

uniform. Han engagerade sig tidigt i den nationalsocialistiska rörelsen och i 

början av 1930-talet blev han medlem i Svenska Nationalsocialistiska Partiet 

(SNSP).59 Han kom senare – 1934 – att bli avdelningschef inom det 

Nationalsocialistiska Arbetarpartiet/Svensk Socialistisk Samling (NSAP/SSS).60 

Henriksson var således medlem i NSAP/SSS och han styrde kommunen iklädd 

uniform med ”… blanka axelband med hakkors, vida byxor och stövlar”.61 

Henrikson var unik i sin teatrala framtoning men inte ensam i kommunen att 

öppet stödja nazistiska partier.  

Under sommaren 1930 rekryterades en ny provinsialläkare, en rekrytering 

som kom att få betydelse för den nazistiska rörelsens utveckling på orten. 

Läkaren kom från Flen och började omgående bekanta sig med Tärendös högre 

sociala skikt, däribland kronojägaren. Det finns källor som indikerar att 

provinsialläkaren var en av dem som påverkade Henriksson ideologiskt. Det är 

emellertid svårt att fastställa om läkaren under sin tid som provinsialläkare i 

Tärendö – mellan åren 1930 – 1933 – eller senare var medlem i något nazistiskt 

                                                
57 70 000 kr i 1934 års penningvärde motsvarar 2 017 849 kronor i 2009 års konsumentprisindex. När 

det gäller arbetstid så motsvarade 70 000 kronor lika lång arbetstid som 10 791 849 kr i 2009 års 

löneindex för manlig arbetskraft.  < http://www.historia.se/>, hämtad 2011-11-09 
58  Haparandabladet 20/11 1934. Det gjorde att Henriksson kunde efter sitt eget gottfinnande välja ut 

arbetskraft, vilket gjorde att det fanns materiella intressen för den arbetslöse att sympatisera eller 

åtminstone inte direkt stöta sig med Henriksson. 
59  Se Lööw (1990). 
60  Se Lööw (1990) s. 300. När SNSP sprängdes 1933 kom Henriksson att ansluta sig till det nya 

partiet NSAP/SSS. 
61  Anders Ehnmark & Annika Hagström, Tusen fasta viljor: ett reportage från det röda Norrbotten 

(Göteborg 1974) s. 101. 

http://www.historia.se/
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parti.62  Han blev emellertid efter tiden i Tärendö – han blev 1933 

provinsialläkare i Öjebyn utanför Piteå – medlem i Riksföreningen Sverige – 

Tyskland (1942 och 1943), en organisation som tog ställning för det 

nationalsocialistiska Tyskland, och han var en av dem som 1934 undertecknade 

Samfundet Manhems stiftelseurkund.63 Riksföreningen Sverige – Tyskland, som 

bildades i Lund den 14 december 1937 vars syfte var att verka för ”… ett rättvist 

bedömande av det nya Tyskland” 64, var dock inte ett politiskt parti utan den 

viktigaste organisationen ”… för de övre skikt i det svenska samhället som 

stödde det nationalsocialistiska Tyskland…” .65  Samfundet Manhem var inte 

heller ett politiskt parti utan en antisemitisk bildningsförening för svenskhetens 

bevarande och som framför allt via föreläsningar försökte samla ”nationellt 

sinnade” personer i första hand från medel- och överklassen.66 

Provinsialläkarens ideologiska betydelse för Henriksson framkommer i 

Anders Ehnmarks och Annika Hagströms reportagebok Tusen fasta viljor. En 

som intervjuas i boken är Sture Henriksson, bror till Sven, och han uttrycker det 

                                                
62  Om det komplicerade källäget när det gäller medlemmar, sympatisörer och funktionärer i de 

nazistiska partierna, se Heléne Lööw, Nazismen i Sverige 1924 – 1979: pionjärerna, partierna, 

propagandan (2004) s. 253 – 255.  
63  Hübinette Den svenska nationalsocialismen: medlemmar och sympatisörer 1931– 45 (2002) s. 185, 

208. Se också Manhem. Opolitiskt samfund för svenskhetens bevarande i Sverige. Stiftelseurkund 

fastställd den 17 sept.1934 (Svea Rikes Förlag, Stockholm, 1935). 

http://www.tobiashubinette.se/sm.pdf , hämtat den 2011-12-01. 
64  I uppropet till Riksföreningen Sverige – Tysklands (RST) bildande skriver man att ”Föreningens 

ändamål är att på rent svensk grundval, utan ställningstagande i partipolitiken, verka för ett rättvist 

bedömande av det nya Tyskland”. (Ulf Högberg, Förtroendevalda läkares medlemskap i föreningar 

associerade till Tredje riket, i Läraktidningen, Volym 97, nr. 28-29 (2000), s. 3307). Man ville 

motverka den hets som man ansåg förekom i svensk press mot Nazi-Tyskland. Detta skulle 

åstadkommas dels genom föreningens tidskrift Sverige – Tyskland och dels genom att anordna 

föredrag om det nya Tysklands uppbyggnadsarbete. RST och tidskriften Sverige – Tyskland behöll sin 

pronazistiska hållning under hela kriget (Eric Wärenstam, Fascismen och nazismen i Sverige (1972) s. 

192 – 200).  
65  Hübinette (2002) s. 185. Bland medlemmarna fanns många höga militärer och många med hög 

akademisk utbildning, som tillexempel professorer, docenter, präster, jurister och hela 199 läkare (se 

Högberg, Ulf (2000) s. 3307). Detta betyder dock inte att alla medlemmar i föreningen sympatiserade 

med nazismen i Tyskland eller de svenska nazistpartierna. Man kan ha haft andra skäl för 

medlemskap, exempelvis personliga eller affärsmässiga.  
66 Högberg, Ulf (2000) s. 3307. Provinsialläkaren var dessutom prenumerant 1934 – 1941 på 

Frihetsvärnets tidning Nationen, som utkom med sitt första nummer 1924 och vars artiklar ”… 

kännetecknandes av en extrem antisemitism, antisocialism, antifrimurarpropaganda och komplicerade 

teorier som den ”judisk-bolsjevistiska världssammansvärjningen” (Lööw 1990 s. 215f. Se också 

http://www.tobiashubinette.se/tn.pdf, hämtat den 2011-12-01.  

http://www.tobiashubinette.se/sm.pdf
http://www.tobiashubinette.se/tn.pdf
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på följande kärnfulla sätt: ”Vi Henrikssons har varit konstiga. Farsan och bror-

san var nazister, vi andra kommunister/…/ Den som började med nazismen var 

doktor Ekblom som predikade för min bror Sven. / … / Det var doktor Ekblom 

som kom med nazismen. Han fick med sig farsan, brorsan och kyrkoherden, och 

så hade de två tre storbönder.”67 Att provinsialläkaren ”fick med sig” 

kommunalfullmäktiges ordförande och kronojägaren samt några ”större” 

bönder, liksom det faktum att den tillträdande prästen 1940, Gerhard Ossian 

Tornberg, som var medlem i (eller sympatiserade med) det nazistiska partiet 

(NSAP/SSS),68 var betydelsefullt – samtliga dessa aktörer hade en viktig 

samhällsbärande roll69, en position som kan tänkas ha spelat roll för hur 

ortsborna röstade vid allmänna val. 

Till detta tillkommer en kraftfull nazistisk agitation i hela Tornedalen. I 

början av 1930-talet besöktes Tärendö av flera framstående personer inom de 

nazistiska partierna, många av dessa var direkt inbjudna av Henriksson. Under 

sommaren 1933 besöktes orten för första gången av en nazistisk partifunktionär 

och på hösten samma år besökte partiledaren för NSAP/SSS Sven Olov 

Lindholm Tärendö för första gången.70 Vid sitt besök höll han bl.a. ett föredrag 

                                                
67  Anders Ehnmark & Annika Hagström (1974) s. 100f. 
68  Gerhard Ossian Tornberg omnämns i Sven Olov Lindholms dagböcker som 

”partikamrat”.  Se Sven Olov Lindholm Dagbok 5-6 24/2–26/2 1942 (kopia i Riksarkivet). 
Han var också en av dem som under åren 1934 – 1943 med namn undertecknade en eller flera jul– och 

nyårshälsningar i tidningar/tidskrifter med anknytning till något nazistiskt parti eller någon nazistisk 

organisation. Samtliga i Sverige som publicerade jul– och nyårshälsningar i nazistiska 

tidningar/tidskrifter finns förtecknade i Tobias Hübinettes bok Den svenska nationalsocialismen: 

medlemmar och sympatisörer 1931– 45 (Stockholm 2002). I Hübinettes bok finns 64 hälsningar från 

Tärendö noterade, många från hela familjer (exempelvis så hälsade Sven Henriksson med familj flera 

gånger, se Hübinette 2002 s. 106). Sådana hälsningar infördes i många partitidningar i syfte att 

förstärka partikassan (1934 var priset för en hälsning 1 krona) och att önska andra partimedlemmar en 

god jul och ett gott nytt år. En hälsning i en nazistisk partitidning kan således tolkas som en aktiv 

offentlig handling – man undertecknade med namn – från en (eller flera) personer som var medlem 

eller sympatiserade med partiet/organisationen. Hälsningen var riktad från en (eller flera) 

partimedlemmar/sympatisörer till andra partimedlemmar/sympatisörer samtidigt som publiceringen i 

tidningen innebar ett ekonomiskt bidrag till partiet/organisationen. Tornberg hälsade 1938 i 

NSAP/SSS:s tidning Den svenska nationalsocialisten. Han var också, precis som provinsialläkare 

Ekblom, medlem i Riksföreningen Sverige – Tyskland (1942, 1943) (se Hübinette 2002 s. 170, 287). 
69 I Pajala upprätthölls inte dessa samhällsbärande positioner av personer med nazistiska sympatier. 
70  Sammanlagt besökte Lindholm Tärendö åtta gånger mellan 1933 och 1944. Se Tage Alalehto 

(2001). 
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för drygt 150 ortsbor. Våren 1934 inbjöds formellt nazisten Mauritz Brolin av 

ortens ”stor” bönder och det tal han höll lockade drygt 175 personer. Under 

våren 1934 besökte också ledaren för Sveriges då största nazistparti Svenska 

Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) Birger Furugård Tärendö.71 

Det är påfallande hur ofta företrädare för nazistiska partier i början av 

1930-talet besökte det avlägset belägna Tärendö. Samtidigt som dessa också 

besökte andra orter i Tornedalen (bland annat Pajala), så tyder det mesta på att 

det var Tärendö som var det primära resmålet för de tillresande nazisterna. Tä-

rendö var basen för deras agitationsturné som inkluderade flera orter i 

Tornedalen.  En viktig orsak till detta var utan tvivel att Tärendös starke man 

(Henriksson), provinsialläkaren och några ”storbönder” samt lite senare 

kyrkoherden antingen öppet stödde den svenska nazismen eller sympatiserade 

med densamma.  

Det är svårt att få exakt klarhet när det gäller det budskap som förmedlades 

vid dessa agitationsresor i Tornedalen. Den nazistiska propagandan och 

ideologin under 30-talet var antijudisk, antikommunistisk (ibland sammanslogs 

detta i ”den judiska bolsjevismen”), antidemokratisk och antikapitalistisk.72  

Även om man kan anta att budskapet ”regionaliserades” (exempelvis att 

språkfrågan och provinsens kulturella särart togs upp på agitationsresorna i 

Tornedalen) så är det troligt att ett likartat budskap förmedlades i både Tärendö 

och Pajala. 

I Tärendö och i Pajala under 1920-talet var, som vi redan påpekat, den 

kommunistiska agitationen kraftig och många ortsbor, inte minst laestadianerna, 

ville på alla sätt fjärma sig från den kommunistiska rörelsen. Samtidigt var 

många kritiska till försvenskningen av Tornedalen, det vill säga man ville 

försvara det finska språket och den finska kulturen. De partier som klarast gav 

uttryck för dessa ståndpunkter under 1930-talet var de svenska nazistpartierna. 

                                                
71  Nationalsocialistisk Tidning (NST) 28/4 1934. 
72 Klas Åmark, Att bo granne med ondskan: Sveriges förhållande till nazismen, Nazityskland och 

förintelsen (Stockholm 2011) s. 302–309. 
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NSAP/SSS:s antikommunistiska och antidemokratiska agitation attraherade 

säkert många Tornedalsbor.  Det Nationalistiska Blocket (NSB) anklagade 

exempelvis 1934 den svenska staten för att bedriva ett systematiskt 

språkförtryck av de i Sverige bosatta Tornedalsfinnarna.73 NSB ansåg att ett folk 

hade rätt att bruka sitt eget språk och att få undervisning och viktiga 

samhällsdokument översatta till sitt språk. NSB:s avsikt var inte, vilket de 

gjorde mycket klart, att låta förfinska det svenska Tornedalen utan enbart värna 

ett folks rätt till sin kulturella särart.74 Det här var ståndpunkter som också 

återfanns inom NSAP/SSS 75och som säkert attraherade många ortsbor, inte 

minst laestadianer som menade att svenska som samtalsspråk var tecken på 

syndigt högmod. Många laestadianer kan därför ha röstat på NSAP/SSS vid 

valen på 1930-talet. 

För att förstå varför nazismen blev så stark under 1930-talet i Tärendö kan 

således flera saker samtidigt beaktas. Dels den laestadianska väckelsen och 

kopplingen till språkfrågan, dels den kraftfulla nazistiska agitationen av tillresta 

partiledare och partifunktionärer och att nazistpartiet ville bevara Tornedalens 

kulturella särart, ett budskap som föll i god jord. Men denna goda jordmån fanns 

också i Pajala och på andra orter i Tornedalen. Det unika för Tärendö var 

således inte de institutionella förhållandena, språkfrågans politiska sprängkraft 

eller den laestadianska väckelsen, utan att kommunalfullmäktiges ordförande, 

kyrkoherden, provinsialläkaren och vissa ”storbönder”, det vill säga personer 

med en betydande maktposition i samhället, på olika sätt bidrog till de nazistiska 

partiernas valframgångar. 

                                                
73  Det Nationalsocialistiska blocket (NSB) bildades 1933 av överste Martin Ekström. 

Partiet var kraftigt tyskinfluerat och kom att bli synonymt med begreppet 

överklassnazism eftersom många militärer och personer från överklassen stödde partiet. 

Åren fram till 1936, då det försvann från det politiska livet, karakteriserades av hårda 

strider med de två andra nazistiska huvudorganisationerna i Sverige: SNSP 

(”furugårdarna”), NSAP/SSS (”lindholmarna”). Se Lööw (1990) s. 44, 49. 
74  Vår Front, 1/5 1934. 
75  Detta framkommer exempelvis när NSAP/SSS:s ledare Sven Olov Lindholm i 

partitidningen Den svenske nationalsocialisten, 4/4 1936 beskriver sin agitationsresa i 

Tärendö med omnejd under mars månad 1936.  
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Avslutning 

 

Varför fick då nazistpartiet så stora valframgångar i Tärendö men inte i 

grannkommunen Pajala under 1930-talet?  För att besvara denna fråga har vi 

diskuterat både de institutionella förutsättningarna på respektive ort samt hur 

olika sociala rörelser och de lokala ledarna agerade. I denna avslutande del skall 

vi klargöra hur dessa faktorer påverkade det nazistiska budskapets 

attraktionskraft. Vår tankegång kan exemplifieras genom följande modell. 

 

 

 

 

 

 

 

Den översta pilen anger en direkt påverkan mellan institutionella förutsättningar 

och budskap. De institutionella förutsättningarna kan ha varit betydelsefulla för 

vissa väljare som röstade på nazisterna både i Pajala och i Tärendö. Det kunde 

exempelvis röra sig om individer som genomgick en social demobilisering (från 

hemmansägare till arbetare) till följd av det laga skiftets genomförande och/eller 

individer som var laestadianer vilka var emot försvenskningen och ville hålla 

fast vid de gamla provinsiella värdena till exempel bruket av det finska språket. 

Individer från dessa kategorier ansåg att de institutionella förändringarna var 

Institutionella 

förutsättningar 
Lokala ledare och 

personligheter 

Budskapet 

Social rörelse 
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alltför genomgripande och de politiska alternativen (socialistiska eller borger-

liga) enbart intog en uppmuntrade eller negligerande inställning till förändring-

arna. I denna situation kan just dessa individer ha attraherats av det nazistiska 

budskapet.  

De två nedre pilarna i modellen fångar upp de lokala ledarna och deras 

personlighet och agerande. Det politiska budskapet76 blev framgångsrikt 

förmedlad till befolkningen genom lokalt förankrade ledare och personligheter, i 

Tärendös fall hade dessa ledare till och med samhällsbärande positioner 

(kronojägare, provinsialläkare, ett antal ”storbönder” och kyrkoherde), vilket 

helt saknades för Pajalas del. Dessa aktörer representerade, symboliskt och 

reellt, fyra samhällsbärande institutioner, staten (skogförvaltandet), marknaden 

(kronojägarskapet, bönderna) samhällsomsorgen (läkarskapet) och religionen.77 

För att de lokala ledarna skulle uppfattas som seriösa och handlingskraftiga 

av befolkningen, det vill säga att de antogs kunna genomföra en realpolitik som 

rörde lokalbefolkningens hjärtefrågor, måste det politiska budskapet förankras i 

lokalbefolkningens vardag.78 Där den lokala ledaren uppfattades som seriös 

(genom sin status) och handlingskraftig (genom sina resurser) vilket i överförd 

mening ledde till att budskapet uppfattades som seriöst och realistiskt att 

förverkliga. 

                                                
76 Tillexempel antikommunism, reaktion mot försvenskningen och dess överstatliga karaktär och ett 

försvar av provinsens särart, men också realpolitiska frågor som rörde förvaltandet av skogsbruket och 

reformeringen av jordbruket som skulle komma landsbygden till gagn. 
77 Se här O`Loughlins m.fl:s (1994) övergripande tes att naziströstandet var en funktion av 

socioekonomisk struktur och lokalt förankrade ledarpersonligheter, vilket avgränsade sympatierna till 

lokala fält istället för övergripande regionala fält. Utifrån Shin (2001) kan dessa samhällsbärande 

positioners vikt och betydelse förstås genom deras sociala nätverk av socialt, kulturellt och 

ekonomiskt kapital vilket dels ökade det politiska intresset hos allmänheten, dels gav ett politiskt 

förtroende för ledaren och det parti som denne företrädde. Se även William I Brustein. ”An interest-

based examination of the social origins of interwar Fascism”, i Politik-Wissenshaft-Medien, vol 1:33-

45 (2009) tes att personer med samhällsbärande positioner gav förankring åt den nazistiske 

sympatisörens materiella intresse i form av arbete. 
78 Häri anknyter vi delvis till Lindströms (1985) s.124–125 tes att den lokala anslutningen till 

nazistpartiet berodde på att den ansågs kunna lösa ett reellt politiskt problem på orten. Men inte 

nödvändigtvis att detta lokala problem hade sin bakgrund i 1930-talsdepressionen för Tärendös del. Se 

även Brustein (2009) och Morgan (2003) som menar att väljarbeteendet var rationellt övervägd 

relaterad till det ekonomiska egenintresset hos väljaren, som denne hoppades att nazisterna och dess 

ledare skulle kunna uppfylla med sin politik. 
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De institutionella förutsättningarna är viktiga för att både ledarna och 

budskapen ska kunna få genomslagskraft. De institutionella förutsättningarna är 

i själva verket den plattform där ledaren kan uppträda som seriös ledare och där 

det politiska budskapets innehåll blir begriplig för befolkningen.79  

Relationen mellan institutionella förutsättningar, ledarnas personlighet och 

budskap förklarar dock inte varför nazismen får så stort genomslag i Tärendö 

och inte i Pajala. För att till fullo förstå detta bör förekomsten av sociala rörelser 

inkluderas i analysen, som en modererande faktor som påverkar budskapets 

attraktionskraft. 

Den sociala rörelsen (partiet, partiledare och funktionärer) fanns inte 

fysiskt närvarande, mer än temporärt, i det sociala rum som definierades genom 

de institutionella förutsättningarna. Genom den sociala rörelsen förankrades det 

nazistiska budskapet via den närvaro av partiledare och direkta stöd som 

rörelsen gav de lokala ledarna. Den sociala rörelsen utgör en resurs, som endera 

själv aktiverar sitt intresse för den lokala platsen eller som aktiveras av lokala 

ledare på platsen för att understödja sitt politiska budskap80. I denna mening 

utgör den sociala rörelsen en faktor som antingen stärker eller försvagar 

relationen mellan de institutionella förutsättningarna, de lokala ledarna och 

budskapets attraktionskraft. 

Sammantaget kan detta skapa en förståelse till varför Tärendö skiljer sig 

från Pajala när det gäller andelen naziströster under 1930-talet. Trots att i stort 

sett samma institutionella jordmån (näringsstruktur, språkfrågan, religionen) var 

närvarande i de två byarna skiljer de sig åt när det gäller de lokala ledarnas 

personlighet och samhällsposition samt den uppbackning dessa ledare fick av 

den sociala rörelsen. Det här tror vi är avgörande för att kunna förstå nazismens 

                                                
79 Se till exempel Brustein (1988) som menar att ingen ledare, oavsett sitt engagemang, kan agera 

framgångsrikt i ett institutionellt vakuum. 
80 Effekterna av detta blir att den lokala ledaren framstår som handlingskraftig i det att han/hon genom 

rörelsen får ytterligare resurser att förverkliga sin politiska idé.  
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genomslag i Tärendö och samtidigt förstå den nästan totala frånvaron av 

nazismen i Pajala under samma tidsperiod. 

Vår modell över nazismens genomslag brister dock i det att den är 

induktivt härledd ur endast ett fall och att empirin i vissa avseenden är 

problematisk. Exempelvis så saknas empiri för att i detalj analysera om den 

nazistiska propagandan på något sätt varierade mellan orterna. Trots detta tror vi 

att modellen har ett generellt värde; att den kan vara värdefull att använda vid 

framtida forskning kring varför vissa partipolitiska preferenser får genomslag på 

en ort men inte på en annan.  Modellen säger i korthet att för att förstå dylika 

lokala variationer måste både strukturella, kulturella och aktörsorienterade 

faktorer beaktas. Skillnaden mellan Tärendö och Pajala i det avseendet kan 

betraktas som exempel på ett fall där de senare faktorerna förefaller ha spelat en 

avgörande roll.  

 

 

 

 

 

 


