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Inledning. 

Sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har hundratals frivilliga från Sverige lämnat sina tillsynes trygga 

miljöer för ett krig som skördat hundratusentals liv och fördrivit miljoner människor på flykt.1 

Det har skapat en debatt om hur, varför och vilka. Hur går det att stoppa rekryteringen? Varför 

bestämmer sig människor för att ansluta sig till inbördeskrig? Och vilka är det som söker sig till 

krig utomlands? 

  Utlandsrekrytering är inget nytt. Israeliska frihetskriget 1947-1949, Finska vinterkriget 1939-

1940, Kriget i Afghanistan 1980-1992, Bosnien 1992-1995, Irak 2003-2010 är bara några av de 

konflikter som dragit till sig frivilliga från stora delar av världen. I vissa fall motiveras kampen av 

en etnisk eller religiös samhörighet med någon av de stridande parterna. I andra fall motiverades 

det av politiska motiv.  Historiskt sett finns dock det bara ett lagstiftat förbud mot 

utomlandsrekrytering i Sverige; förbudet mot rekrytering till Spanska inbördeskriget.2  

I och med de frågor som dagens debatt för med sig väcks också frågor gentemot tidigare 

rekrytering. Den här studien ämnar undersöka den Svenska rekryteringen till spanska 

inbördeskriget. Vilka var det som åkte från Sverige? Och varför åkte de?  

 

Disposition. 

Studien kommer att inledas med en bakgrundsförklaring till det Spanska inbördeskriget och hur 

kriget kom att samla personer från en mängd länder. Bakgrundsförklaringen ämnar öka 

förståelsen för den solidaritetsrörelse som växte fram.  

  Spanska inbördeskriget är en av de mest studerade konflikterna någonsin. Diskussionen om 

tidigare forskning ämnar därför endast att ge en översiktsbild av forskningsläget och visa på vilket 

historiografiskt sammanhang studier verkar i. Att det finns mer skrivet om kriget än det som tas 

upp råder det inget tvivel om.  

  Då studien använder sig utav en relativt ny teoribildning kommer stort utrymme att ges åt 

teori.  De frågeställningarna som används i studien är baserade på teorin och är också 

förklaringen till undersökningens upplägg.  

 Slutligen följer en sammanfattande diskussion som öppnar upp för framtida forskning. 

 

                                                
1 BBC, Syria -The Story of the Conflict 11/3 2016. 
2 Roth, Tomas Svårt lagstifta om att delta i krig utomlands SvD 3/9 2014. 
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Bakgrund – Spanska inbördeskriget, internationell solidaritet och 
övervakning. 

 

Den 14 april 1931 avgjordes monarkins öde i Spanien. En samling socialister och liberaler hade 

vunnit valet. Monarkin avskaffades och den andra republiken utropades. Det kom att bli 

startskottet på en intensiv maktkamp mellan konservativa och progressiva krafter. En maktkamp 

som kom att leda fram till det Spanska inbördeskriget 5 år senare.3  

  Den nya republiken hade redan från början mycket stora problem. Den Spanska ekonomin var 

körd i botten, världsekonomin likaså. Den tidigare diktaturen hade dragits med massiva 

budgetunderskott. Ett underskott som den nya republiken ärvde.4 Pesetans värde hade sjunkit 

med nästan 50 %.5  

 Regeringen svårt att visa sig handlingskraftig. Bland annat för att det var en koalition på hela 6 

partier. Regeringen försökte genomdriva jordreformer, sänka kostnaderna för den stående armén 

och förbättra arbetsvillkoren inom jordbruket. Samtidigt var den sekulära regeringens relation till 

katolska kyrkan komplicerad. Kyrkan ställde sig emot regeringens reformer om religionsfrihet 

och separation mellan kyrka och stat och uppmanade sina medlemmar i nästkommande val att 

rösta mot regeringen. Det blev knappast bättre av att republikens ministrar svarade med 

landsförvisade av kyrkans ledare.6  

 Regeringsperioden var kantad av strejker och protester som lamslog landet. När högern vinner 

valet 1934 blir det knappast bättre.7 Strejkerna spred sig över hela landet.8 Gruvstrejken i 

Austurien, som Fransisco Franco fick i uppdrag att slå ner, resulterade i ett stort antal dödsoffer.9 

Spanien ses som kaotiskt och i stort sett omöjligt att styra. 

  I kölvattnet av strejkerna grundas 1933 den spanska fascistiska rörelsen, den så kallade ”Spanska 

Falangen”.10Den var till en början tämligen liten och utan reellt inflytande. Men rörelsen kom att 

spela en avgörande roll för Spaniens utveckling. 

 I valet 1936 vinner vänstern. Det blir det en seger som högern, bestående av militärer, borgare 

och katoliker, inte kan acceptera.11   

                                                
3 Beevor 2006, s 42. 
4 Beevor 2006 s 43. 
5 Beevor 2006 s 40. 
6 Beevor, 2006, s 42 – 46. 
7 Nilsson, 1972, s 8. 
8 Beevor, 2006, ss 53. 
9 Beevor, 2006, s 54-55 
10 Arnstad, 2013, s 227 
11 Lundberg 2001s 17-19. 
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  Den 17 juli 1936 bryter inbördeskriget ut. Generaler i Marocko inleder en militärrevolt som 

snabbt sprider sig till det Spanska fastlandet. Regeringen i Madrid försökte med konstitutionella 

medel övermanna de upproriska, vilket misslyckades och regeringen började beväpna arbetare.12  

  Krigsutbrottet resulterade i en våg av sympati för regeringen i Madrid. Upproret kom att 

beskrivas som ett övergrepp på demokratin.13 

  Kriget drog till sig människor från 53 olika länder.14 Brittiska trotskister, franska anarkister, 

polska judar och svenska kommunister,15 socialdemokrater och syndikalister. Människor med 

olika akademisk bakgrund, ålder och etnicitet återfanns i det som kom att bli känt som de 

Internationella Brigaderna.16  

  Trots de internationella sympatiyttringarna så var rädslan för ett nytt Europeiskt storkrig 

närvarande. Storbritannien fruktade att en intervention i Spanien skulle starta en våldsspiral som 

skulle kunna resultera i ännu ett världskrig. För att förhindra detta kom Storbritannien, Frankrike, 

Sovjet, Sverige, Tyskland, Italien, Norge, Polen och Grekland överens om att skapa 

noninterventionspakten, vars syfte var att förhindra frivilliga trupper och vapenleveranser till de 

stridande parterna. Trots detta hade flera länders regeringar gett sitt tydliga stöd åt någon av 

parterna.17 

  Nonintervetionspakten var ett misslyckande. Siffrorna varierar men 32000–60000 personer sägs 

ha deltagit i de internationella brigaderna.18 Samtidigt slogs mellan 500019–26 000 tyska20 och hela 

75 000 italienare slogs på Francos sida.21 Till dessa tillkommer några tusen volontärer; mestadels 

från Mexiko och Irland.  

 Trots detta förnekades internationell inblandningen av Tyskland och Italien. I Social-Demokraten 

den 24 mars 1937 går det att läsa hur Mussolini deklarerar att det endast skulle vara sjukpersonal 

som skickats till Spanien.22Samtidigt som det i Justitiedepartementets arkiv finns att läsa hur 

marinstabens chef E. Anderberg den 20/5 1937 skriver att noninterventionspakten endast är 

“skygglappar på en nervös världsopinion”.23 

                                                
12 Lundvik 1980 s 20. 
13 Lundvik 1980 s 11. 
14 Beevor  2006, s 193. 
15 Gyllenhaal, Westberg 2004, 106; Surman, Maria Against fascism - Jews who served in the Spanish civil War. 
16  Ericson, 1996, s 90-91. 
17  Lundberg 2001, s 35; Carlomagno 1999, s 41-42. 
18 Beevor 2006, s 193. 
19 Lundberg, 2001, s 36. 
20 Gyllenhaal, 2006, s 105. 
21 Stone, Marla The Changing Face of the Enemy in Fascist Italy. 2008. 
22 Social-Demokraten 24/3 1937. 
23 RA/Justitiedepartementet 1840-1996/ Huvudarkivet/Handlingar angående internationella frågor/1937-1939. 
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 Från Sverige har det hävdats att mellan 50024-55025 gick med i de internationella brigaderna och 

826~2027 for ner för att slåss för Franco.28  

  Kriget slutade med Francos seger. Diktaturen utropades och varade fram till Francos död 1975. 

Det finns få krig där förloraren är den som hyllats, men i historien om det Spanska inbördeskriget 

så är det nästan uteslutande republikens kamp mot fascisterna som uppmärksammats. Med 

mängder av personliga vittnesmål och populärkulturella verk som Ernest Hemingways From whom 

the Bell tools, George Orwells Homage to Catalonia och Pablo Picassos målning Guernica har 

republikens kamp mot Franco blivit likställd med demokratins kamp mot fascismen.29  

  I Sverige kom de som slagits för republiken att hyllas inom arbetarrörelsen. Med monument 

som La Mano vid Slussen i Stockholm och de otaliga böcker som skrivits om kriget är de 

internationella brigaderna långt ifrån glömda.30  

  Inte heller var de glömda hos allmänna säkerhetstjänsten.31 I Spanien genomgick hundratals 

svenskar hård militär träning och pressades hårt, likt hela den Spanska vänsterrörelsen, av 

sovjetiska ideologer.32 Att hundratals personer med militär träning och revolutionära åsikter kom 

att återvända till Sverige var inget som Sveriges regering såg mellan fingrarna på. 1942, bara några 

år efter att det i Sverige samlats in mängder av pengar till Spanien, skickar allmänna 

säkerhetstjänsten, dåtidens statliga övervakningsorgan,33 ut en skrivelse som ämnade undersöka 

vilka de frivilliga var. Materialet sammanställdes med syfte att bland annat kartlägga politiskt 

hemvist, militär träning och huruvida personerna utgjorde en fara för samhället.34 

  Rekryteringen till de internationella brigaderna sköttes internationellt av Komintern, den 

kommunistiska internationalen. Komintern styrdes av Sovjetunionen. Det var Komintern som 

skickade ut direktiv till sina medlemspartier om vilka och hur många som skulle rekryteras till 

kriget.35 I Sverige sköttes rekryteringen av Sveriges kommunistiska parti, SKP. Det var de som 

                                                
24 Ericsson, 1996, s 90-92. 
25 Lundberg 2001, s 9. 
26 Gyllenhaal, 2004, s 112. 
27 Roth, Tomas Svårt lagstifta om att delta i krig utomlands SvD 3/9 2014. 
28De registrerade hos Franco är betydligt svårare att följa. De använde ofta förfalskade namn, de fick spanska pass 
vid rekryteringen och de kartlades inte på samma sätt vid hemkomsten. 
29 Carlmagano ,1999, s 39-40. 
30 Myrdal, Jan & Kalle Holmqvist Historien är rensad, Aftonbladet, 7/3 2013, Lundberg, 2001, s 7. 
31 Föregångaren till SÄPO. 
32 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-300/Historisk 
förklaring till behovet av övervakning av Spanienfrivilliga. 
33 Säkerhetspolisen 1914-2014 - 100 år med svensk säkerhetstjänst 2014 s 14-17. 
34 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-300/Historisk 
förklaring till behovet av övervakning av Spanienfrivilliga. 
35 Beevor 2006, s 192-193. 
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kom att avgöra vilka som var dugliga nog att åka.36 

 

Tidigare forskning. 

De internationella brigadernas historia har återberättats hundratals gånger. Idag finns det närmare 

15 000 böcker om Spanska inbördeskriget. Arbetarrörelsens arkiv har en samling bestående av 45 

volymer med tryckt material på olika språk om kriget. Till det tillkommer cirka 500 tryckta 

böckerna.37 Det finns mängder av material som inte finns arkiverat hos riksarkivet om konflikten. 

Flera mindre arbeten och vetenskapliga artiklar som inte går att söka efter digitalt har påträffats i 

arbetarrörelsens arkiv. Att kartlägga infallsvinklar hos dessa studier är svårt, om inte omöjligt. Det 

är inte osannolikt att det finns studier om Spanska inbördeskriget som kan ge vidare perspektiv 

på konflikten, perspektiv som inte ingår i den här studien.  

 Att argumentera för att en studie i Spanska inbördeskriget agerar i ett kunskapsvakuum är svårt. 

Få krig har överhuvudtaget undersökts så grundläggande. Analyser av den svenska rekryteringen 

ur ett internationella perspektiven har däremot varit bristfälliga. Studier av den svenska 

spanienrörelsen har ofta stannat vid Sveriges gränser. Likaså har rekryteringen sällan analyserats 

med någon större teoretisk ramverk. Det finns inga studier som till exempel använder sig utav ett 

genusperspektiv eller ett orientalistiskt perspektiv.  

  Lennart Lundberg hävdar att det finns mängder med källmaterial hos utrikesdepartementet och i 

kommerskollegium arkiv som inte används. I sin bok Svenskar i spanska inbördeskriget 1936-1939 

hävdar Lundberg att “ingen överhuvudtaget granskat materialet”.38 Det stämmer inte. Flera av de 

böcker som finns med i den här studiens litteraturlista använder sig av Utrikesdepartementets 

arkiv. Däremot så visar Lundberg på faktorer inom den svenska spanienrörelsen som kan varit 

avgörande för att folk tog värvning. Lundberg använder knappt någon teori i sin studie utan 

ämnar snarare visa upp Sverige under den här tiden och relationen till Spanien. Lundbergs bok 

använder sig till stora delar av tidigare studier, bland annat Göte Nilssons bok Svenskar i Spanska 

inbördeskriget från 1972. Lundberg berör också de frivilliga svenskar som slagits i Spanien och visar 

även vad som hände med dem efter kriget. 

  Marcos Cantera Carlomagno har skrivit boken Sverige och spanska inbördeskriget, 1999. 

Carlomangno hävdar att forskningen fokuserat på den solidaritetsrörelse som växte fram för 

Spanien och noninterventionspaktens betydelse för krigets utveckling. Det stämmer. Tidigare 

                                                
36 Lundvik, 1980, s 141. 
37 Viedma, s 6; Arnstad  2013, s 231 
38 Lundberg, 2001, s 102 
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studier har fokuserat på spanienfrivilliga och spanienrörelsen. Bland annat för att många av de 

frivilliga och andra aktiva i rörelsen själva har skrivit böcker om konflikten. Detta har också lett 

till en viss tendens inom historieskrivningen då inga större kritiska studier av rörelsen har gått att 

finna. Carlomagno själv kompletterar forskningen med studier baserade på näringslivets roll i 

konflikten.39 

  När det kommer till den internationella forskningen om Spanska inbördeskriget är Anthony 

Beevors Spanska Inbördeskriget näst intill ett standardverk. Med sina närmare 500 sidor ger den en 

mycket god översikt över kriget i stort. Boken berör även internationella brigaderna och den 

sovjetiska retoriken under kriget. Beevor skriver ur ett internationellt perspektiv och tar inte upp 

det Svenska perspektivet. 

  Gällande frivilliga från Sverige så är Bertil Lundviks - Solidaritet och partitaktik från 1980 den mest 

heltäckande studien. Lundviks huvudsakliga syfte är att undersöka om den internationella 

solidariteten syntes i politisk handling. Men studien omfattar än mängd ytterligare perspektiv. Allt 

från relationen mellan syndikalister och kommunister till hur den socialdemokratiska 

partiledningen hanterade spanienfrågan efter krigets slut. Lundvik har använt sig av 

säkerhetspolisens granskning, men på grund av att materialet fortfarande låg under censur fram 

till 2012 finns det flera detaljer som han inte haft möjlighet att tillvarata. Däremot har dåvarande 

säkerhetstjänsten kvantifierat delar av materialet åt honom och vissa av hans resultat 

överensstämmer också med mina.40 Lundvik använder sig mycket utav partiernas mötesprotokoll 

och listor. Han har tidningsurklipp från säkerhetstjänsten i sitt material. Hur han använt 

tidningsutklippen framgår dock inte. Perspektivet Lundvik använder i sin studie är mer av en 

kartläggning än om teoretisk förankrad analys. Likväl är det i särklass den mest omfattande 

studien som har gjorts av den svenska spanienrörelsen.  

 Lundvik skriver att ”det är naturligtvis vanskligt att säga något om de enskildas motiv för att 

frivilligt gå ut i strid, beredda att offra liv och hälsa”.41 Vidare argumenterar inte Lundvik för det 

ställningstagandet utan fortsätter att diskutera antifascistiska ställningstaganden inom rörelsen. 

Lundvik använder sig inte av identitetsanalyser utan lutar sig istället på påståendet att 

internationell solidaritet är viktigt inom vänsterrörelsen och det får fungera som förklaring till 

varför personer valde att rekrytera.42 

  Karin Svensson-Smith har skrivit den opublicerade studien Svenska Spanien-frivilliga och deras motiv 

för ett aktivt deltagande i inbördeskriget 1936-1939. Studien är skriven vid Lunds universitet och saknar 

                                                
39 Carlomagno 1999, s 11/111 
40 Lundvik, 1980, ss 122. 
41 Lundvik, 1980, s 125. 
42 Lundvik, 1980, s 16. 
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datummärkning. Studien återfanns i Per Franckes personarkiv på Arbetarrörelsens arkiv i 

Stockholm.  

 Svensson-Smith avslutar sin studie med att om en ska undersöka vidare varför så många valde att 

rekryteras så skulle säkerhetstjänstens arkiv och Kerstin Gustafssons radiointervjuer lämpa sig. 

Det är i det historiografiska sammanhanget den här studien placerar sig. Svensson Smiths resultat 

skiljer sig inte nämnvärt från Lundvik och hon använder sig inte heller utav ett teoretiskt 

ramverk.  

  David Malet har analyserat rekryteringen till spanska inbördeskriget. Hans källmaterial är helt 

baserat på amerikanska, engelska och i viss mån franska källor. Malets fokus har legat på den 

amerikanska rekryteringen. Malets studie är den enda jag funnit som använder sig utav ett större 

teoretiskt ramverk. 

  Den här studien kommer att stå mellan Lundvik och Malet. Det är även troligt att studien 

kommer att kunna komplettera Lundviks studie och fungera som en fortsättning på Karin 

Svensson-Smiths. Likaså kommer den att placera in den Svenska rekryteringen i Malets teoretiska 

ramverk och således även bygga vidare på hans studie. 

Syfte och frågeställning. 

Det har beskrivits hur de som slogs i internationella brigaderna for till Spanien med en stark 

ideologisk övertygelse.43 I historien om det Spanska inbördeskriget återkommer bilden av att 

människor från alla möjliga samhällsklasser stod sida vid sida i sin kamp mot fascismen. För 

arbetarrörelsen har kriget fått en näst intill mytologisk stämpel.44 Men, historien är aldrig så enkel 

som att det finns en hjältehistoria. Krig har alltid flera sidor och likaså de som slåss i krig.  

  Malets studie har öppnat upp nya sätt att analysera och se på rekrytering till inbördeskrig 

utomlands. Tidigare studier av den svenska rekryteringen saknar dessa analyser och det är bristen 

på teoretiskt förankrade analyser som gör att ännu en studie av de svenska spanienfrivilliga 

betydande. Syftet med den här studien är således att undersöka varför personer från Sverige gick 

med i de internationella brigaderna.  

  Med bakgrund i Malets teoribildning ämnar jag därför att belysa de sociala kontexter som de 

frivilliga var en del av. De sociala kontexterna personer verkar i är enligt Malet avgörande för hur 

de handlar.45 Studien ämnar besvara frågorna: 

                                                
43 Ericson, 1996, s 9. 
44 Arnstad 2013 s 231. 
45 Se Teori. 
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Varför gick svenskar med i internationella brigaderna? 

 

Vilka var det som rekryterades från Sverige? 

 

För att förtydliga frågeställningen så kommer jag även använda mig utav fyra underfrågor: 

 

1.  Vad hade de rekryterade för social kontext, familjeband, politisk uppfattning och ålder? 

2.  Vilken roll går det att se hos de rekryterade?  

3. Vilka band kan de anses ha gentemot spanienrörelsen?  

4. Finns det en transnationell identitet som de frivilliga åberopar? 

 

Underfrågorna kommer att ligga till grund för undersökningens indelning. Fråga 1-3 kommer 

besvaras under kapitel 1 medan fråga 4 kommer besvaras under kapitel 2 i studiens 

undersökningsdel.   

Teori. 

 David Malets har i Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, 2013, analyseras en mängd 

konflikter mellan 1816-2005. Genom att kartlägga vilka motiverande faktorer som finns hos de 

frivilliga i dessa konflikter skapas ett teoretiskt ramverk som går att applicera på den svenska 

rekryteringen. Detta ramverk kommer ligga till grund för här studien. 

  Malet menar att inhemska kombattanter i inbördeskrig ofta motiveras med materiell vinning. 

Det handlar om mark, kontanter eller annat av materiellt värde. Den materiella vinsten hos 

frivilliga som rekryterats utomlands är däremot ofta mycket låg. Även om vinst i form av mark 

eller andra ekonomiska medel utlovas så är det inte ovanligt att frivilliga kombattanter inte tar 

emot dessa. Malet menar att det därför kan finnas andra ”universella värden” i konflikter som 

attraherar personer från andra delar av världen.46 

  För att förstå rekrytering av utländska frivilliga är det således nödvändigt att även undersöka 

universella värden. Dessa universella värden är dock inte tillräckligt för att förstå motiven till 

rekrytering. Malet menar att man även måste undersöka vilka som väljer att åka och i vilken social 

kontext de verkar.47 

                                                
46 Malet, 2013, s 17. 
47 Malet, 2013, s 17. 
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  En persons bild av sig själv, dess identitet, utgörs av de förväntningar den får från andra och det 

utbyte av idéer och tankar som hen delar med andra. Hur en person handlar bygger på personens 

identitet. Alla val en person gör ska ses i ljuset av i vilka sociala kontexter en person befinner sig i. 

Detta synsätt kulminerar i begreppet roll. Roll innebär en persons handlande alltid är beroende de 

förväntningar som hen har på sig från den sociala kontext hen befinner sig i.  

 Det är på grund av att människor har olika förväntningar på sig som människor agerar 

annorlunda i liknande situationer. Människor väljer att donera blod eller skänka pengar till 

välgörenhet för att det förväntas av dem. Människor handlar utefter den roll de har. Genom att 

verka i en social kontext där rekrytering förväntas så kommer rekrytering bli en del av den roll en 

person har.48 

  Att en person följer de förväntningar som hen har på sig är även beroende på hur starka band 

personen har till sin roll. Om banden är starka till en organisation, så som ett parti, en kyrka eller 

en etnisk grupp, är det sannolikt att personen agerar utefter vad gruppen förväntar sig. Om 

banden är svaga är det däremot osannolikt. Det vill säga, om en person har starka band till en 

organisation där det förväntas av den att agera på ett visst sätt är det sannolikt att personen också 

handlar därefter. Det har dock visat sig svårt att mäta hur starka band en person har och det 

händer att personer inte alls följer de grupper de är en del av.49  

 En person kan ha olika starka band till flera sammanhang. Det är möjligt att ha starka band till 

en kommunistisk klubb som förväntar sig rekrytering men samtidigt ha än starkare band till sin 

familj som avråder från rekrytering.  

 Det har visat sig att personer med få sociala band inte tenderar att i högre grad gå med i 

massrörelser. Däremot så tenderar personer som är aktiva i lokala klubbar, som särskiljer sig från 

övriga samhället, att identifiera sig starkare med klubbens budskap och således också få starka 

band gentemot klubben. En lokal klubb kan därför bedriva starka rollskapande praktiker 

gentemot sina medlemmar.50  

 Hur starka band är avgörs av 3 faktorer: 1) frekvens, 2) intensitet och 3) bredd av beteenden, det 

vill säga på hur många sätt en person bemöts av ett budskap. Band blir alltså starkare om en 

person utsätts ofta och intensivt av ett budskap och ett budskap i flera sammanhang. Om en 

person är delaktig i flera grupper som alla förväntar sig att personen rekryterar är det därför mer 

sannolikt att personen gör så.51 Sociala band, som vänner och familj, är vanligtvis exempel på 

starka band. Band till främlingar och okända grupperingar i samhället är exempel på svaga band. 

                                                
48 Malet, 2013, s 20. 
49 Malet, 2013, s 21. 
50 Malet, 2013, s 20-21. 
51 Malet, 2013, s 21. 
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  Band rör inte endast till en persons engagemang på lokal nivå utan kan bidra till att skapa en 

transnationell identitet. Människor som befinner sig långt från varandra kan skapa en gemensam 

identitet, en gemensam roll, som binder dem till gemensamma värderingar och intressen. En 

transnationell identitet kan vara orsaken till att flera personer från vilt skilda delar av jorden väljer 

att engagera sig i krig. Exempel på transnationell identitet kan grunda sig i en etnisk eller religiös 

diaspora eller en ideologisk inriktning, till exempel arbetarrörelsen.52 

  Rekryterare till internationella konflikter målar ibland upp en bild av att en transnationell 

identitet är under hot, eller direkt anfall, och att den enskilda personens medverkan kommer spela 

roll för att stoppa detta hot utveckling.53 

 Sammanfattningsvis, en person agerar utifrån de förväntningar hen får från den sociala kontext 

hen befinner sig i. En social kontexts samlade förväntningar utgör en persons roll. En persons 

roll avgör hur hen handlar.  Hur starka band en persons roll har gentemot en rörelse påverkar hur 

troligt det är att någon väljer att rekrytera. 

 Det finns rörelser som skapar identitetsband över nationsgränser. Dessa rörelser kan ge dess 

medlemmar en viss roll även om medlemmarna befinner sig långt ifrån varandra. Den roll 

människor får från globala rörelser kallas transnationell identitet. Om personer upplever att sin 

transnationella identitet är under hot kan det motivera rekrytering. 

Källmaterial och metod. 

Källmaterialet till den här studien kommer huvudsakligen utgöras av det material som allmänna 

säkerhetstjänsten samlade in. Materialet består utav 9 arkivboxar innehållande sammanställning 

över de frivilliga, brev från fronten, polisrapporter, passkopior, säkerhetstjänstens egen historia 

om kriget och tidningsurklipp, mestadels från Ny Dag.  

  Ny Dag var SKP:s egen tidning och SKP skötte spanienrekryteringen.54 Uppgifterna från Ny Dag 

anses så pass pålitliga att de får ligga till grund för säkerhetstjänstens personregister. Ny Dag är 

mycket tendensiös. Tidningen fungerar som en propagandakanal från SKP och det låg i SKP:s 

intresse att måla upp en bild av kriget som skulle generera frivilliga. Genom att använda 

materialet kan det vara möjligt att se vilken transnationell identitet som åberopades hos 

rekryterarna.  

  På grund av tidningens tendens måste man vara medveten om att tidningen på grund av sin 

tendens inte kan ge en fullständig bild av hur de frivilliga faktiskt kände gentemot rekryteringen. 

                                                
52 Malet, 2013, s 22-23. 
53 Malet, 2013, s 5.  
54 Lundvik, 1980, s 140-142. 
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Det är inte heller osannolikt att tidningen uteslutit flera av de frivilligas tankar som inte passade in 

i den bild som Ny Dag ville förmedla. Det vill säga de förväntningar som SKP hade på de 

frivilliga.  

  Givetvis fanns det en stor mängd andra tidningar som förmedlade bilder från kriget. Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Social-Demokraten och Nya Dagligt Allehanda skrev alla om kriget.55 Ny 

Dag ställning gentemot övriga tidningar är unik. Då tidningen var direkt kopplad till SKP var den 

också direkt kopplad till den svenska rekryteringen och när DN publicerade en lista på frivilliga 

den 12 och 17 mars 1937 kontrar Ny Dag med att enkelt förklara att de har bättre koll på vilka de 

frivilliga är.56 Därför kommer jag inte inkludera någon annan tidning i den här studien. De få 

klipp som säkerhetspolisen samlat från övriga tidningar är från Den Svenska Nationalsocialisten och 

det är osannolikt att den nazistiska rörelsen i Sverige skulle ha någon rimlig översikt över frivilliga 

i de internationella brigaderna.  

 Att använda andra tidningar skulle kunna förtydliga vilken bild av kriget som fanns. Men den här 

studiens syfte är att undersöka varför personer gick med i de internationella brigaderna. En studie 

av annat tidningsmaterial hjälper nödvändigtvis inte för det. Det är också värt att notera att 

säkerhetspolisens granskning av Ny Dag i huvudsak är till för att leta rätt på personer för vidare 

övervakning. Därför är det endast ett begränsat antal tidningsutklipp i samlingen som används i 

studien. Dessa ger en bredd och kompletterar övrigt material. 

 Likaså finns det enskilda personer som kan ha drivit på rekryteringen och deras argumentation 

skulle kunna bidra till att förstå rörelsen. Därför har Georg Brantings personarkiv med handlingar 

rörande spanska inbördeskriget bearbetats under den här studiens forskningsprocess. Materialet 

har dock visat sig föga fruktbart och fokuserar mer på vad som hände efter kriget än före. 

 Samtliga tidningsurklipp som används i den här studien finns i säkerhetspolisens arkiv. Detta gör 

att rubriker alltjämt saknas och tidningarna kategoriseras endast med datummärkning.  

  Säkerhetspolisens övervakning är mycket omfattande och belyser flera perspektiv av 

spanienrörelsen. Källmaterialets ställning är unik gentemot den tidigare forskningen då materialet 

var hemlighetsstämplat fram till för några få år sedan. Det finns flera studier som visat ett intresse 

för materialet men inte kunnat använda det.57  

  Det är nödvändigt att förhålla sig till den forskning som har skett om övervakning i Sverige vid 

den här tiden. Eftersom källmaterialet kan ses som tendensiöst bör studien genomföras med 

medvetenhet om varför övervakningen har skett. För att förstå det lämpar sig Ulf Eliassons I 

försvarets intresse - säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterhetspartier 1917-1945 som ger en 

                                                
55 Nilsson, 2012, s 4. 
56 Lundvik, 1980, s 140. 
57 Lundvik, 1980, 115; Svensson-Smith, u.å, 
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översikt om hur bevakning under den här tiden genomfördes. Det är inte av intresse att gå 

djupare in i detta men för att arbeta källkritiskt med säkerhetstjänstens material är det fruktbart. 

  Säkerhetstjänstens material är däremot inte tillräckligt omfattande för att svara på de 

frågeställningar studien ämnar besvara. För att ge ett bredare perspektiv tänker jag därför 

använda mig utav 30 stycken inspelade intervjuer av Spanienfrivilliga, samt 1 intervju med Folke 

Olsson, sista sekreteraren för Svenska frivilligas vänförening.  

  Intervjuerna genomfördes av Kerstin Gustafsson i mitten av 1980-talet och delar av dem 

användes till boken Spaniens sak är vår från 1992. Intervjuerna saknar mer exakt datummärkning. 

En stor del av intervjumaterial som samlats in har inte används till Spaniens sak är vår utan finns 

på arbetarrörelsens arkiv. Uppgifterna som redovisas har vissa källkritiska problem då de ligger 

långt bort i tid från när rekryteringen ägde rum och intervjupersonerna kan således ha blivit 

påverkade under den gångna tiden. Eftersom alla spanienfrivilliga från Sverige är döda är det 

omöjligt att genomföra egna intervjuer. Däremot så kan intervjuerna ihop fungera för att skapa 

en bredare bild av rörelsen och för att undersöka de pådrivande faktorer som motiverade 

rekryteringen. Intervjun med Folke Olsson genomfördes på arbetarrörelsens arkiv i Stockholm 

den 20 april 2016.  

  Säkerhetstjänsten har samlat in ett fåtal brev till sin kartläggning. Breven går från de frivilliga till 

deras nära och tar ibland upp anledningarna till varför de har åkt. De är insamlade under kriget. 

Det finns ingen anledning att tro att de skulle överdriva sina argument om varför de åker 

gentemot föräldrar och vänner. Tillsammans med intervjuerna kommer de ge en såpass bred bild 

att trovärdigheten hos källorna kommer vara hög. Det är inte många brev men då det ingår i 

säkerhetspolisens granskning är det rimligt att inkludera dessa. 

  Säkerhetspolisens material är skapats med syfte att kartlägga personer som kan ses som 

samhällsfarliga. De rapporter som finns återgivna i arkivet innehåller ibland känsliga uppgifter om 

alkoholproblem och svår social utsatthet. Av forskningsetiska skäl kommer därför vissa namn 

inte att nämnas när de inte kommer vara avgörande för analysen. Från intervjumaterialet kommer 

däremot samtliga namn redovisas. Utan namn skulle det vara omöjligt att kontrollera källorna 

annars och då personerna själva har berättat till en tidigare studie ser jag inga etiska skäl som talar 

emot att namn redovisas.  

  Säkerhetstjänstens sammanställning har tillkommit 3 år efter att kriget tog slut och 4 år efter 

majoriteten av de frivilliga kommit hem. Sammanställningen bygger på material som samlats in 

under kriget. Det är därför rimligt att använda källmaterialet för att analysera politiska åsikter hos 

de som for även om sammanställningen ligger senare i tid. De politiska åsikter som 

säkerhetstjänsten kunnat kartlägga kan skilja sig från den bild som Ny Dag försökte tillskriva de 
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frivilliga. Säkerhetstjänsten har inget intresse av att måla upp folk som kommunister om så inte är 

fallet. Man ska vara medveten om att under den här perioden så var ett av säkerhetstjänstens 

primära syfte att kartlägga ytterhetspartier och då framförallt kommunister.58 

  3 av de namn som återfinns i intervjuerna återfinns inte i säkerhetstjänstens sammanställning 

över de frivilliga.  

  Det skulle vara möjligt att med hjälp av partilistor, SAC:s arkiv och frivilligas personarkiv 

komplettera denna studie, men materialet som är insamlat är redan så pass omfattande att jag 

begränsar mig till det jag tidigare redovisat. Det finns även arkivhandlingar i Moskva som kan 

bidra. Dessa är inte möjliga att inkludera i studien då det skulle krävas både språkkunskaper och 

tid. Andra intervjuböcker skulle också kunna bidra till att säkerhetsställa resultatet men dessa 

intervjuböcker har ofta används i andra studier och Kerstin Gustafssons intervjuer bedöms som 

så pass omfattande att det räcker för att besvara frågeställningen. 

   Källmaterialet anses lämpligt på grund av sin unika ställning gentemot forskningsläget då det, 

som tidigare sagts, varit hemlighetsstämplat fram till för några år sedan.  

  På grund av att säkerhetstjänstens material är så omfattande är det rimligt att kvantifiera 

materialet för att få en översikt. Det kommer vara till hjälp för att undersöka vilka band de 

frivilliga haft till varandra, varifrån de kom, huruvida de bott på samma plats etcetera. Det kan ge 

indikationer på vilken nivå av samhällsetablering de hade. Den tidigare forskningen kommer 

också att användas för att förtydliga bilden av de frivilligas sociala kontext. Det finns rollskapande 

faktorer som inte kunnat återfinnas i källmaterialet men som publicerats i litteraturen som studien 

vilar på så har dessa även inkluderats.  

 De diagram som återfinns i studien är antingen baserade på den lista som säkerhetspolisen 

upprättade över de frivilliga eller på en sammanställning av intervjumaterialet från Kerstin 

Gustafssons intervjuer.  

  Även mängden intervjuer är så pass stor att det är rimligt att föra in dem i enkla kategorier. I 

vilket socialt sammanhang de verkade, vilken utbildningsnivå de befann sig på och vilken politisk 

organisering de hade. Kategorierna har skapats utefter deras möjlighet att besvara studiens 

huvudsakliga frågeställningar. Det är däremot inte sagt att källmaterialet skulle kunna användas 

för att besvara andra frågor.  

  Intervjuerna kommer även att verka för att ge djupare perspektiv och således användas med 

kvalitativt. Intervjuerna lämpar sig väl för att undersöka vilken roll som återfinns hos de frivilliga.   

  Säkerhetstjänstens kartläggning består utav 344 personer. Det vill säga, säkerhetstjänsten har 

staplat upp 344 personer efter namn, ålder, partisanträning, politiskt hemvist etcetera. De har 

                                                
58 Eliassson, 2006, s 109-110. 
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även kartlagt de som avled i Spanien. De stupade ingår inte i analyserna då de helt enkelt inte är 

kategoriserade utan bara staplade på en lista över stupade. Likaså ingår inte heller de 177 namn 

vars närvaro i Spanien inte kunnat styrkas eller vars uppgifter varit så pass bristfälliga att de inte 

bidrar till studien. Noterbart dock är att Säkerhetstjänstens arkiv totalt innehåller 659 namn, vilket 

är betydligt högre än alla andra större kartläggningar som hittills publicerats.59 

  Analysen av tidningsutklippen och breven kommer att undersöka vilka begrepp som Ny Dag 

väljer att använda och hur de beskriver rörelsens betydelse. Det finns tusentals olika begrepp i 

tidningen men jag ämnar endast undersöka begrepp som visar på transnationell identitet. 

Exempel på begrepp som tyder på detta är beskrivningar av inbördeskriget i Spanien som en 

internationell konflikt. Genom att studera hur kriget beskrivs så är det möjligt att undersöka de 

identiteter som rörelsen appellerar. 

  I intervjuerna finns det uppgifter som inte ansetts ha värde för studien. Bland annat har jag valt 

att inte inkludera historier från kriget då jag endast ämnar undersöka varför de åkte och vilka de 

var.  

Undersökning 
 

1. Vilka var det som åkte. 

“Varför vi åkte? För att förstå det måste man förstå hur vi växte upp.” säger “Skata” Johansson 

innan han målar upp en bild av 1930-talets Göteborg. Han beskriver det pulserande livet. Hur 

Göteborg, och Masthugget där han växte upp, var fullt av liv med sjömansklubbarna, 

studiecirklar, politiska klubbar, fackföreningar och korplag. Hans beskriver en svår ekonomisk tid 

med stor arbetslöshet. Han beskriver hur han arbetar under sin studietid vilket resulterat i dåliga 

skolresultat. Samtidigt beskriver han ett Göteborg där mängder av människor engagerade sig 

politiskt och där det finns ett stort socialt engagemang inom den samhällsklass han befann sig.60  

  “Skata” hävdar att varenda stadsdel hade minst en egen klubb och att vissa av dem kunde ha så 

många som 600 medlemmar. Samtidigt fanns det motsättningar mellan grupperna inom 

vänsterrörelsen. Kommunister som föraktade socialdemokrater och syndikalister som föraktade 

                                                
59 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-
300/Sammanställning över spanienfrivilliga. 
60 ARAB/ Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/28/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 24-
27 Johansson, Bertil 
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kommunister.61 “Skata” beskriver arbetarbakgrund, arbetslöshet och klubbliv. Han beskriver 

politisk härkomst och familjeband. Hans beskrivningar bildar kategorier som även finns hos de 

övriga frivilliga. Tillsammans möjliggör dessa kategorier en undersökning av vilken social kontext 

de frivilliga kom ifrån och vilka band de hade till spanienrörelsen. 

 

1.1 Arbetarbakgrund, ålder och arbetslöshet. 

De som åkte ner till Spanien var födda i snitt 1909. Det betyder att de var i snitt mellan 27-29 år 

när de reste, även om det fanns betydligt yngre. Åldersspridningen rör sig mellan 1894 och 1922. 

Det finns ingen betydande skillnad mellan länen, storstäder och landsbygd. Åldersspridningen ser 

likadan ut över hela landet.62  

  1923 var arbetslösheten i Sverige 23 %. Arbetslösheten sjönk därefter men när nästa stora 

arbetslöshetskris bröt ut 10 år senare var fortfarande arbetssituationen i Sverige svår.63 Mängder 

av lågutbildade unga saknade jobb. Av de intervjuade så beskriver över 40 % explicit en svår 

arbetslöshet under sin uppväxt/tidiga yrkesliv.64 Erik Liljemark berättar hur han gav sig ut på 

luffen för att finna ett jobb. Han beskriver hur det längs med vägarna vandrade tusentals 

människor som från stad till stad gick i jakt på arbete.65 Likaså berättar “Göken” Andersson hur 

han luffade ner genom Sverige för att söka jobb.66 När Gunnar Lyberg sökte jobb bad 

arbetsgivarna honom att “dra åt helvete”.67 

  Arne Aldhén - Larsson beskriver hur han blott 15 år gammal rymde till Göteborg från mycket 

svåra uppväxtförhållanden. I Göteborg möttes han av en enorm arbetslöshet och han vandrade 

omkring planlöst i 2-3 år, bodde utomhus i parker och de lilla han hade att leva på förvärvade han 

                                                
61 ARAB/ Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/28/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 24-
27 Johansson, Bertil 
62 Sammanställning av RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 
1-300/förteckning över spanienfrivilliga; Lundvik, 1980, s. 122. 
63 Magnusson, Lars, Den svenska arbetslösheten i ett längre perspektiv, Ekonomisk debatt, 2000 
64 Diagram 1.2 Vittnar explicit om en svår arbetslöshet 
65 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 54-
65 54 Liljemark, Erik 
66 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 1-
15 1-3 Andersson, Gösta ("Göken") 

67 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33/Ljudband/Band: 56 Lyberg, Arne – Kassettband. 
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genom att tigga.68Även Per Mauritz Andersson beskriver hur han sökte en mängd arbeten men 

det enda som gick att få var som dikesgrävare under somrarna. Resten av året var han arbetslös.69  

  Arbetslösheten tvingar ut många av de intervjuade på sjön, vilket också senare kommer märkas i 

kriget. Närmare 18 % av de rekryterade svenskarna var efter kriget sjömän och än fler hade varit 

till havs innan kriget.70  

  Det har hävdats att hela 90 % av de som åkte hade arbetarbakgrund och det finns ingenting i 

källorna som tyder på motsatsen.71 Även om en stor del av de av säkerhetspolisen granskade inte 

har ett definierat yrke så tyder det snarare på att de skulle vara arbetslösa än att de skulle ha en 

akademisk bakgrund alternativt akademiska arbeten. Av de som har markerats med “okänd” så 

har inte säkerhetspolisen noterat någon akademisk bakgrund. Av säkerhetspolisens granskning 

kan endast 4.3% placeras in i akademiska jobb och av de intervjuade är 1 person från en annan 

samhällsklass än arbetarklassen.72  

 
Diagram 1.3 Yrke bland de frivilliga 

Källa: Sammanställning av RA/Säkerhetspolisen/Handlinqar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV 

Spanien s 1-300/förteckning över spanienfrivilliga 

 

                                                
68 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Kassettband 
41-45 Larsson, Arne. 
69 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/Intervju med Per Mauritz Andersson (felmarkerat i arkivet) 
70 Diagram 1.2 Yrke bland de frivilliga; flera av de intervjuade som i säkerhetspolisens register inte är markerade som 
sjömän vittnar om att de varit till havs. 
71 Lundvik 1980, s 125. 
72 Diagram 1.3 Yrke bland de frivilliga; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/32/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Kassettband 48-53 Levander, Kurt. 
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  8.3% av de som återfinns hos säkerhetspolisens arkiv är endast märkta med “flykting” och det 

framgår inte om säkerhetspolisen inte såg det som intressant att notera yrke på dessa eller om de 

saknade arbete. Det utgör dock såpass många procent att det är lämpligt att redovisa dessa som 

en egen kategori. 

  Även hos Ny Dag rapporteras att de rekryterade är arbetslösa.73 Likaså finns det flera frivilliga 

som beskriver hur de gått arbetslösa innan de for ner och att de bidrog till beslutet att 

åka.74Ingenting tyder på att de frivilliga var lovade någon form av ekonomisk ersättning för sina 

handlingar i Spanien,75däremot var flera tvungna att söka ekonomisk hjälp efter kriget på grund 

av den invaliditet som kriget orsakat. Detta ska dock beaktas som motiv till att ta rekrytering då 

ersättningen till de skadade som kom hem var mycket låg och vissa kunde inte längre arbeta på 

grund av sina krigsskador.76  

 De amerikanska frivilliga har flera gånger vittnat om att den svåra arbetssituationen skapade 

förutsättningarna för att relatera till andra utsatta i samhället och det drev på rekryteringen. Att 

identifiera sig själv som fattig i USA gjorde att man också kunde identifiera sig med de fattiga i 

Spanien.77  

Sammanfattning 1.1 

  Arbetarbakgrunden var central hos de svenska Spanienfrivilliga. Deras arbetssituation var 

mycket svår under deras uppväxt/tidiga yrkeskarriär.78 Även om arbetslösheten i stort sjönk efter 

1923 så var den fortfarande mycket närvarande under de frivilligas tidiga yrkesliv. Det går att se 

deras arbetssituation som en identitetsskapande praktik då arbetarbakgrund är så pass 

dominerande. Arbetslöshet och verkningarna efter depressionen har visat sig spela roll på andra 

sidan Atlanten då flera på grund av ekonomisk utsatthet blev radikaliserade i sina åsikter. Den roll 

som skapades i arbetslösheten kan således vara avgörande för rekrytering.79Arbetslöshet orsakar 

svaga band till arbete. Att människor då skapar starka band till andra rörelser är inte osannolikt. 

Rörelser som hade förväntningar på sina medlemmar.  

 

                                                
73 Ny Dag 18/12 1936. 
74 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/36/Ljudband/Band: 81 Stenborg, Arne;  
75 Malet, 2013, sid 102. 
76 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-
300/Sammanställning över spanienfrivilliga. 
77 Malet, 2013, s 109. 
78 Diagram 1.2 Vittnar explicit om en svår arbetssituation. 
79 Malet, 2013, s 108. 
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Diagram 1.2 Vittnar explicit om en svår arbetssituation 

Källa: Sammanställning av ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 

kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 1-27, 41-91. 

1.2 Politik 

I och med den starka arbetarbakgrunden som återfinns hos de rekryterade är det inte osannolikt 

att det också fanns en stark politisk övertygelse. Att så är fallet har tidigare hävdats.80 Likaså 

återfinns en politisk övertygelse i säkerhetstjänstens arkiv. 53.3% av alla de som for är markerade 

kommunister.81Komintern som skötte rekryteringen ansåg att om för många skulle ansluta sig till 

de internationella brigaderna så skulle klasskampen i hemländerna bli lidande. Komintern 

skickade därför ut uppdraget till olika kommunistiska förgreningar i västvärlden och instruerade 

dem att rikta in sig på fackföreningar och andra demokratiska organisationer. De ville också att 

rekryteringen skulle framstå som spontan och att Kominterns roll i det hela skulle framstå som 

mindre än den var då en mer spontan rekrytering skulle göra att rörelsen framstod till större del 

baserad på solidaritet och personers egna val.82 Det är svårt att se i källmaterialet om rörelsen 

hade för uppsåt att framstå som spontan. Tidigare forskning av den svenska rörelsen ger inte 

heller indikationer på att rekryteringen ämnade få en spontan stämpel.  

                                                
80 Ericsson 1996 s 90. 
81 Diagram 1.4 Politisk åsikt 
82 Malet, 2013, s 96. 
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 SKP sökte framförallt efter övertygade kommunister till rekryteringen och deras gallring var 

mycket hård.83 Enligt Ny Dag så blev vissa av de som inte betedde sig som sanna kommunister 

hemskickade.84 Rekryteringen i Storbritannien visar däremot på att partiet inte beordrade sina 

medlemmar att rekrytera utan det var något som skedde på volontär basis.85 Oavsett om de var 

beordrade eller inte så är fortfarande rekrytering beroende av huruvida personer i kontakt med 

partiet kände att det förutsattes av dem att de skulle åka. Det vill säga, vilken roll det hade och 

hur starka band de kände gentemot partiet och kriget. Om banden gentemot kriget var svaga så 

var det sannolikt att personen i fråga inte sökte värvning även om partiet ville att han skulle göra 

det.  

 
Diagram 1.4 Politisk åsikt 

Källa: Sammanställning av RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV 

Spanien s 1-300/Förteckning över spanienfrivilliga 

 

37.4% av de som återfinns i Säkerhetstjänstens register saknar politisk markering.86 Den siffran 

överensstämmer med den hos de intervjuade där 34.5% agerar primärt som antifascister.87Det vill 

säga att de inte bekänner sig inte aktivt till någon ideologi utan deras arbete i Spanien var primärt 

antifascistiskt. Notera dock att flera av de som inte ser sig själva som övertygade kommunister 

                                                
83 Lundvik, 1980, ss 140. 
84 6/2 Olle Richert blir hemskickad, Ny Dag 1937; Olle Richert återkommer inte i säkerhetstjänstens arkiv 
85 Malet, 2013, s 102. 
86 Diagram 1.4 politisk åsikt 
87 Sammanställning av ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – 
intervjuer/Band: 1-27, 41-91. 
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märkts som kommunister av säkerhetstjänsten och det är svårt att avgöra vilka uppgifter som 

stämmer.  

  I Spanien bestod de internationella brigaderna av 60 % kommunister.88 

Det är inte osannolikt att tro att många stödde kampen för att de var antifascister och inte 

övertygade kommunister, syndikalister eller ens socialdemokrater. I Spanien så stämplades passen 

med “antifascist” och inte med någon annan politisk uppfattning.89Likaså så överensstämmer det 

med politiken som det amerikanska kommunistpartiet förde, där de rekryterade medlemmar 

genom att prata om sig själva som en garant för antifascism snarare än en garant för 

kommunism.90 Det är rimligt att de som sökte värvning via SKP uppgav att de var mer trogna 

kommunister än de faktiskt var. 

  Gösta Adolf Lind beskriver hur han blev övertygad antifascist efter att han hade slagits med 

nazister under ett stormöte i Vitabergsparken i Stockholm 1935.91Likaså beskriver Erik Evert 

Wadström hur han ständigt såg nazister inne i Göteborg och deras närvaro motiverade honom 

till att åka.92Gustaf Hjärpe beskrev hur han slagits med nazister vilket ledde till att han strax 

därefter stämplade av sin båt och var övertygad om att åka.93 Att agera mot någonting istället för 

någonting annat är på så sätt avgörande för många av de rekryterade. Det förväntas av dem, det 

blir deras roll, att kämpa mot fascismen.  

Sammanfattning 1.2. 

  Även om det var den kommunistiska internationalen som skötte rekryteringen till de 

internationella brigaderna så var inte alla övertygade kommunister. Flera for ner för att bekämpa 

fascismen och det var det som var det primära syftet. Det ska även ses i ljuset av att 1930-talet 

var en polariserad tid i Sverige och världen. Fascistiska och nazistiska strömningar återfanns 

överallt, samtidigt som moskvatrogna kommunistiska partier växte.94 Att många då väljer att ställa 

sig mot någon av sidorna är därför inte osannolikt. Men kommunismen är den enskilt starkaste 

ideologin bland de rekryterade och det är rimligtvis så att det beror på SKP:s inblandning i 

rekryteringen. Om de kommunistiska åsikterna de rekryterade hade var den största anledningen 

                                                
88 Nilsson, 1972, s 19. 
89 Intervju med Folke Olsson 20/4 2016 Stockholm. 
90 Malet 107; Mer om detta under kapitel 2. 
91 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33 Ljudband/Band: 55 – Lind, Gösta – Kassetband.  
92 Lundvik, 1980, 22. 
93 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/27/Ljudband/Ljudinspelningar-intervjuer/Band: 16-
23/Hjärpe Carl Gösta - Rullband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 84-86 Wadström, Evert - Rullband 
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till att de for framgår inte utan de åkte primärt för att bekämpa fascismen. Ingen hävdar att de 

åkte ner för att slåss för att skapa en kommunistisk stat.  

 Här ser vi tecken på en rollskapande praktik. Det förväntas att man skulle kämpa mot fascismen. 

Vi kan börja ana en transnationell identitet som kommer bearbetas i kapitel 2.95  

1.3 Politiska klubbar och sjömansklubbarna 

En central roll i rekryteringen utgjordes av olika politiska klubbar och framförallt de 

sjömansklubbar där de frivilliga umgicks. Som tidigare påvisats så var flera av de spanienfrivilliga 

sjömän. Tusentals människor spenderade dagar på sjömansklubbar runt om i Sverige under 1930-

talet. Sjömansklubbarna hade generellt sett starka band till SKP,96 men framförallt så beskriver 

flera av de intervjuade att det var platser man umgicks på.97 

 

 
Bilaga 1.6 Antal för umgicks på klubbarna 

Källa: Sammanställning av ABAR/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar 

– intervjuer/Band: 1-27, 41-91. 

 

                                                
95 Se kapitel 2.1 
96 Lundvik, 1980, 122 
97 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/27/Ljudband/Ljudinspelningar-intervjuer/Band: 16-
23/Hjärpe Carl Gösta - Rullband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/ 
1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 55 Lind, Gösta - Kassettband 
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  Närmare 75 % av de intervjuade beskriver sjömansklubbar eller andra politiska klubbar. 

Antingen var de själva medlemmar eller så umgicks de på dem.98Det gjorde att många fick ett 

starkt band till tankar som frodades på klubbarna. Det är rimligt att de möttes av samma budskap 

på flera klubbar. SKP hade en betydande roll på klubbarna och vänsterorienterade åsikter var 

starka bland sjömän.99En avgörande faktor för att skapa starka band gentemot en rörelse är att 

personer möts av samma budskap från flera olika håll. Om flera klubbar pratar om vikten av 

rekrytering till Spanien stärks banden till spanienrörelsen och de som umgås på klubbarna får 

således också förväntningar på sig att rekrytera. Klubbarnas verksamhet blir på så sätt en 

rollskapande praktik.100 

 Många fick även nära vänner på klubbarna. En person följer mer sannolikt en rörelse om 

rörelsens budskap förmedlas från någon de känner.101 

  Gustaf Ottosson beskriver hur han anlände till Göteborg och satt nere på Amerikahuset102 med 

andra sjömän. Då nåddes de av nyheten att den unga studenten Olle Meurling var död. Det var 

det första svenska dödsfallet som rapporterades hem och att en ung student hade stupat för den 

Spanska republiken motiverade Ottosson såpass mycket att han bestämde sig för att omedelbart 

åka till Spanien.103 Stämningen som rådde på Amerikahuset just då var en bidragande faktor till att 

Gustaf valde att åka. Likaså så berättar Sture Stagling att när han såg alla andra i sjömansklubben 

åka så bestämde han sig för att fara med dem.104De visar på att banden till de vänner de fått på 

klubben var betydande för de frivilligas övertygelse att fara till Spanien. 

 Det är intressant att förstå varför folk gick med i sjömansklubbarna och varför så många valde 

att bli sjömän. Det har givetvis att göra med den stora arbetslösheten. Att gå ut på sjön var också 

ett sätt att finansiera sitt uppehälle och samtidigt ha möjlighet att se stora delar av världen. Att ge 

sig ut på sjön kan således också vara ett uttryck av äventyrslust, vilket finns beskrivet hos en av de 

frivilliga i Spanien.105Att en äventyrslust skulle ligga bakom beslutet att åka till Spanien har dock 

dementerats av flera frivilliga.106Om äventyrslust var anledningen till att de från början sökte sig 

                                                
98 Bilaga 1.6 Umgicks på klubbarna 
99 Lundvik, 1980, s 122. 
100 Malet, 2013, s 40. 
101 Malet, 2013, s 21. 
102 Amerikahuset var en central mötesplats för sjömän i Göteborg 
103 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/34/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 66-67 
Martens, Hans - Kassettband (Ottosson ingår); Lundvik 1980, s 137. 
104 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/35/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 73-80 
Stagling, Sture - Rullband 
105ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band:  83 s. 
A Svensson, Axel - Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 71 Staf, Karl – Kassettband. 
106 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 46 
Larsson, Sven-Gunnar - Kassettband; Intervju med Folke Olsson 20/4 2016 Stockholm; Ny Dag 6/2 1937 
Frontbrev undertecknat av Eric Andersson, Julius Tjärner, A. Asplund, Ernst Eriksson, M. Sandell, F. Kihlberg, Ivan 
Bergström, Bror Wadman, Sten Mattsson, Frits Ahlstrand och Gösta Pettersson. 
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till klubbarna framgår inte av källmaterialet. Däremot är det ett rimligt antagande att äventyrslust i 

kombination med arbetslöshet har varit bidragande orsaker till att de gick med i klubbarna från 

början. Politiken som fanns runt klubbarna är intressant.  Karl Fredrik Karlström beskriver till 

exempel hur han fick politiken på sjön och inte hemifrån.107  

 Att umgås på sjömansklubbarna var ett sätt att ta del i det politiska samtalet. Det var på 

sjömansklubbarna som vänsteridéer kunde växa. De skapade ett forum för både politisk skolning 

och för ideologiskt idéutbyte.108Det gjorde även partiklubbarna där de allra flesta umgicks.109 Det 

kunde handla om att dricka kaffe eller att lyssna på musik.110 Men politiken fanns alltid där och 

det blev således naturligt för de som var på klubbarna att få band till spanienrörelsen som 

ständigt var närvarande i diskussionerna. 

  Som det tidigare beskrivits fanns det en uppsjö av andra klubbar. Det fann fackföreningar, 

korplag och fackliga sammanslutningar där det politiska samtalet frodades. Att dessa klubbar 

skulle ha en liknande påverkan på de som befann sig på dem som sjömansklubbarna och 

partiklubbarna är inte osannolikt. Det är inte heller osannolikt att SKP var närvarande i flera av 

dessa sammanhang. 

Sammanfattning 1.3. 

 Klubbarnas förväntningar gentemot sina medlemmar kan ha varit avgörande för att personer 

sökte sig till Spanien. Det ligger i linje med teoribildningen att den roll som medlemmarna fick på 

klubbarna motiverade till rekrytering. Likaså vittnar de allra flesta om att de valde att åka ner i 

grupp vilket tyder på att i den sociala kontext de spanienfrivilliga handlade så fanns det en 

rollskapande praktik om att söka sig till Spanien.111Detta är också förankrat i att personer som är 

engagerade i lokala klubbar tenderar att i högre grad identifiera sig med transnationella rörelser.112 

Så som spanienrörelsen. 

                                                
107 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 83 s. 
B Karlström – Kassettband 
108 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 58-62 
Lätt, Nils - Rullband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – 
intervjuer/Band: 91 Wessert, Hilding (Felmärkt i arkivet). 
109 Bilaga 1.6 Antal för Umgicks på klubbarna 
110 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 9 
Eriksson, Gustav; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/27/Ljudband/Ljudinspelningar-
intervjuer/Band: 16-23/Hjärpe Carl Gösta – Rullband. 
111 Diagram 1.5 Övertygad i grupp 
112 Malet, 2013, ss 20. 
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1.4 Familjeband 

Det är möjligt att ha band till olika sociala kontexter samtidigt. Att ha flera band gör att personer 

blir mindre mottagliga till en enskild kontext rollskapande praktiker.113 Det vill säga att om en 

person endast tillhör en kontext där det förväntas av personen att den rekryterar så är det mer 

sannolikt än om den befinner sig i flera varav vissa talar emot rekrytering. De band som en 

person har till sin familj kan därför vara avgörande. Om en person har svaga band till sin familj så 

finns det inte heller starka förväntningar från familjen att hen ska stanna hemma utan istället kan 

personer få band till andra kontexter där rekrytering förväntas.  

  Detta gör att om en person saknar familjetillhörighet eller starka familjeband blir möjligheten till 

rekrytering starkare.  Endast 21 av 234 frivilliga var gifta. 41 hade barn men de flesta barnen var 

utomäktenskapliga.11463 % av de intervjuade beskrev att de inte hade kontakt med sina föräldrar 

eller andra släktingar vid avresan. Någon enstaka berättade för sin familj att han skulle åka 

ner.115Det har hävdats att föräldrar endast fick veta om deras barn åkte ner utifall de var 

övertygade kommunister.116Det är inte sannolikt då de intervjuade snarare inte visat något intresse 

att berätta för sina föräldrar, antingen på grund av familjeskäl eller för att de helt enkelt inte 

förmådde att oroa dem på det sättet.  

 
Bilaga 1.7 Kontakt med föräldrar eller andra släktingar 

                                                
113 Malet, 2013, s 21. 
114 Lundvik, 1980, s 123 
115 Diagram 1.7 Kontakt med föräldrar eller andra släktingar. 
116 Lundvik, 1980, s 144. 
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Källa: Sammanställning av ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 

kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 1-27, 41-91. 

 

  Det förekom dock försök från föräldrars sida att stoppa avresan antingen via konsulatet i Paris 

eller innan de for iväg.117Det kan således ha funnits undantag. 

   Flera har beskrivit hur de brutit med sina föräldrar i unga år och levt helt ensamma och hur det 

har varit i kontakt med barnavårdsnämnden.118 Fleras föräldrar dog när de själva var mycket 

unga.119 

 Även om familjebanden är svaga när personerna rekryterade så är det inte nödvändigtvis så att 

påverkan från familjen och de roller personerna har fått med sig från barndomen inte finns kvar. 

Samtliga, med ett undantag, var från arbetarhem. Flera hade vänsterorienterade föräldrar.120 Flera 

beskriver sig som övertygade vänstersympatisörer när det fortfarande är väldigt unga.121 

  Familj verkar inte ha varit det som drev rekrytering, tvärtom, det verkar som att svaga band till 

familj har varit en bidragande orsak till att rekrytering har kunnat genomföras. Det ska tas i 

beaktning att de frivilligas relation till föräldrar endast är en del av familjebanden. Några beskriver 

syskon, men ingen beskriver syskon som speciellt närstående.  

  Det är troligt att få föräldrar förväntar sig att deras barn ska söka rekrytering i krig. Det 

osannolikt att det är en rollskapande praktik som familjer i regel har.  

Sammanfattning 1.4. 

 Det var inte ovanligt att de frivilliga i Spanska inbördeskriget hade svaga band till sina familjer. Att ha 

svaga band till en social kontext som förmodligen inte förväntar sig att någon ska söka rekrytering kan på 

så sätt påverkat de frivilligas val att söka sig till Spanien.  

                                                
117 Lundvik, 1980, s 144. 
118 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 91 
Wessert, Hilding; Hilding Wessert heter ingen som varit i Spanien utan Kerstin Gustafsson har skrivit förmodligen 
skrivit fel på Wessert och Wossel; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Kassettband 41-45 Larsson, Arne. 
119 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 5 57 
Lyckholm, Gerhard; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – 
intervjuer/Band: 5 s. B Lind, Arne – Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 83 s. B Karlström – Kassettband; 
ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/Intervju med Per Mauritz Andersson; 
120 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 15 
Gustafsson, Erik Helmer – Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 71 Staf, Karl - Kassettband 
121 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 46 
Larsson, Sven-Gunnar – Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 5 57 Lyckholm, Gerhard; ARAB/Svenska 
Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 5 s. B Lind, Arne – 
Kassettband. 
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Sammanfattning kapitel 1 - De var svenskarna i Spanska inbördeskriget  

Vilka var det då som åkte? De allra flesta var arbetande unga män med dåliga ekonomiska 

förhållanden och utan akademisk bakgrund. Män som hade spenderat mycket tid i politisk 

diskussion och skolning i sjömansklubbar, i partilokaler och hos fackföreningar. De som for till 

Spanien var inte alla övertygade kommunister utan de frivilliga utgjordes av ett brett spektra 

politiska idéer men många sammanföll under idén om antifascism. Då Komintern och SKP var 

de som skötte rekryteringen var fortfarande större delen av de rekryterade kommunister. De hade 

ofta svaga band till familjen men starka band till olika klubbar. Det var vanligt att människor 

anslöt sig i grupp.122 

 
Karta 1 Översikt över de frivilligas hemort. 

Större bubblor motsvarar fler rekryterade länsvis.  

Källa: Sammanställning av RA/Säkerhetspolisen/Handlinqar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV 

Spanien s 1-300/Förteckning över spanienfrivilliga 

 

  Varför man valde att bli en del av kulturen på klubbarna berodde på arbetslöshet, umgänge och 

att det var ett sätt att kunna ta sig ut i världen. Det ligger delvis i linje med Malets studier av den 

som for från USA. Där utgjordes majoriteten av unga män mellan 21-27, det vill säga något yngre 

än i Sverige. De kom från de större städerna, vilket också de svenska frivilliga gjorde,123 hade 

dåliga uppväxtförhållanden, starka kopplingar till kommunistiska klubbar och visade större 

intresse för europeisk politik än gemene amerikan. Det fanns även en större del intellektuella i 

den amerikanska rekryteringen men det ska ses i ljuset av att det var flera tusen fler från USA 

                                                
122 Diagram 1.5 Övertygade i grupp. 
123 Karta 1 Översikt över de frivilligas hemort. 
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som åkte till Spanien än från Sverige. Likaså var det ett stort antal judar i USA som for till 

Spanien, vilket inte återfinns i den svenska rekryteringen.124 

  I Sverige fanns det, likt USA, en mentalitet på flera klubbar om att de förväntades av en att man 

skulle åka.125 I den roll som skapades och tillskrevs medlemmarna på klubbarna så ingick det att 

resa till Spanien och det var i högre grad den rollens betydelse som drev processen än 

kommunistisk övertygelse. Av de intervjuade så beskriver 65.4% att de var övertygade om att åka 

i grupp.126De hade sociala band till varandra och den gemenskapen som fanns inom rörelsen 

motiverade rekrytering. Huruvida det hade sett likadant ut om personer hade haft en annan social 

kontext går inte att utläsa av källmaterialet men betydelsen av samhörighet återkommer.   

Detta räcker inte för att förstå varför någon är beredd att offra sitt liv i Spanien. Det ger en grund 

för att förstå varför människor drog sig till Spanien men det förklarar inte vilka 

identitetsskapande band rörelsen spred ut. För att förstå den roll som de frivilliga fick bör den 

transnationella identitet som tillskrevs de frivilliga undersökas. Genom att undersöka vilka 

argument som återkommer för att slåss i kriget hos de frivilliga så går det att se vilken roll de såg 

sig själva ha i konflikten 

 
Diagram 1.5 Övertygade i grupp 

Källa: Sammanställning av ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 

kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 1-27, 41-91. 

                                                
124 Malet, 2013, s 102-103. 
125 ARAB/ Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/28/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 
24-27 Johansson, Bertil. 
126 Diagram 1.5 Övertygade i grupp. 
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2. Transnationell identitet 

 Transnationell identitet spreds via klubbar och via Ny Dag. Det var på grund av den 

transnationella identiteten som en rollskapande praktik förmedlades ner till de frivilliga. Genom 

att bygga band till människor som saknade flera sociala kontexter kunde en transnationell 

identitet ge roll till personerna på klubbarna. Som jag har visat på så var flera av de 

spanienfrivilliga svårt socialt utsatta och den kontext det befann sig i skapade förutsättningar för 

en transnationell identitet.  

 Från de intervjuer som ligger till grund för den här studien så uppdagas flera internationella 

identiteter som de frivilliga åberopar. De större är den transnationella antifascismen och 

kommunismen. Någon beskriver sig själv som syndikalist.127Då källmaterialet inte tillåter en 

analys av transnationell syndikalism kommer den politiska riktningen inte vara med i analysen. 

Det är för få som ser sig själva som i huvudsak syndikalister.  

  Antifascismen och kommunismen är identiteter som möjligt går att kombinera. Det kan vara 

möjligt att driva en kommunistisk kamp och samtidigt kämpa för en global antifascism. Det som 

gör skillnaden mellan ideologierna är de primära syftena och den roll som man tillskrivs i och 

med ett ställningstagande för någon av dem. En övertygad antifascist behöver inte kämpa för en 

kommunistisk ideologi och en stalintrogen kommunist kan se det primära målet med Spanien att 

upprätta ännu en kommunistisk stat.  

 Både den globala antifascismen och kommunismen är rörelser som kämpar för universella 

värden. Dessa värden är av avgörande betydelse om en konflikt ska locka till sig frivilliga från 

andra delar av världen.128 

  Det har påståtts att endast 60 % av de som rekryterades var ideologiskt skolade.129 Det är 

tveksamt om den siffran stämmer då samtliga intervjuade beskriver en ideologisk diskussion och 

en politisk medvetenhet om varför de for till Spanien. Uppgiften är hämtad från Göte Nilssons 

bok Svenskar i Spanska inbördeskriget och där står det att 60 % var kommunister i internationella 

brigaderna.130 Nilsson tar inte upp ideologisk skolning i de svenska leden.   Det är däremot är det 

inte omöjligt att den ideologiska skolningen bland de intervjuade har tillkommit under kriget och 

därmed påverkat intervjupersonernas omdömen. Det är inte heller omöjligt att flera har gått med 

i partier efter att det kommit hem och således hamnat i polisens register. Om så är fallet är svårt 

att svara på men då det inte finns några belägg för att detta skulle skett i källmaterialet så utgår 

                                                
127ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/33/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 58-62 
Lätt, Nils - Rullband 
128 Malet, 2013, s 18. 
129 Lundvik, 1980, s 125. 
130 Nilsson, 1972, s 19. 
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studien från att de intervjuades vittnesmål stämmer och att samtliga av de som sökte sig till 

Spanien var politiskt medvetna.  

  Med bakgrund i den livssituation de frivilliga befann sig i, med svaga band till samhället i stort, 

där arbetslöshet och vänskap på klubbar utgör vardagen, är det rimligt att en transnationell 

rörelse lockar. Transnationell identitet skapar mening hos dess medlemmar. Genom att se sig 

själv som ett led i en större kontext blir livet mer meningsfullt och det driver på handling. 

Ideologiska rörelser kan skapa mening för sina medlemmar och förena människor från vilt skilda 

etniska och religiösa grupper.131 Det är vanligt att personer som är engagerade i lokala 

organisationer också engagera sig till transnationella frågor. Facklig och partipolitisk organisation 

kan på så sätt bidra till att personer engagerar sig i internationella rörelser.132 

  Flera av de svenska frivilliga var engagerade i partier och framförallt så var många av de frivilliga 

på olika sätt engagerade i lokala organisationer.133 Lokalt engagemang bidrog till att stärka band 

till en större rörelse. När tusentals människor över hela världen åkte till Spanien kom de lokala 

klubbarna att spela en avgörande roll för att skapa en transnationell identitet. 

  I en situation av arbetslöshet och svaga band gentemot familj samtidigt som starka band till en 

transnationell rörelse finns så finns en god grund för rekrytering. Det är också en god grund för 

politisk skolning. Att partier eller intressepersoner inte skulle använda sig av detta är osannolikt.  

 

2.1 Den globala antifascismen 

“I striden mellan en svart diktatur och en folklig regim är vårt ställningstagande på förhand givet” 

skriver Per Albin Hansson i Social-Demokraten den 11 april 1936.134 Per Albins linje kom till en 

början att ligga gemensam med kommunisternas. De visade båda ett stort stöd för den Spanska 

regeringen. Trots att Komintern fått sina nationella underorganisationer att kraftigt kritisera 

socialdemokratin.135 

  Beskrivningen om den folkliga regimens kamp mot den svarta diktaturen återkommer. Det 

kommer bli den identitetsskapande praktik som återfinns inom rörelsen. I ett brev som Lars 

Larsson skriver till sin mor Hilma Larsson i januari 1937 står det “Spaniens frihet är Sveriges 

Frihet - vi är många som reser från Paris ikväll”. Lars har pratat om att åka runt julen och han ser 
                                                
131 Malet, 2013, s 23-24. 
132 Malet, 2013, 23. 
133 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 9 
Eriksson, Gustav; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar – 
intervjuer/Band: 46 Larsson, Sven-Gunnar - Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 71 Staf, Karl – Kassettband. 
134 Lundvik, 1980, s 11. 
135 Lundvik, 1980, ss 11. 
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fascismen som den fiende som hela Europa, om inte världen, måste samlas runt för att 

bekämpa.136I ett brev till Gustaf Andersson fortsätter han ”[h]oppas att ’frihetsflamman’ gör allt 

för att aktivera kampen mot allas vår fiende, fascismen... att enhetsarbetet med 

socialdemokraterna alla antinazistiska element stegras, så att en enad front mot fascismen avgår 

med segern”.137 Lars pratar inte om en kommunistisk kamp utan han pratar om en antifascistisk. 

Han pratar om hur hela Europa ska samlas mot ett enda mål. Larssons beskrivning av sig själv 

överensstämmer med bilden av en transnationell rörelse där antifascister står mot fascister.  

  Samma form av argumentation återfinns i ett brev från Ny Dag, där en av de frivilliga skriver 

”[v]i behöver segra över fascismen i Spanien - ty det betyder också en seger över fascismen i 

Skandinavien”.138Det överensstämmer även med den antifascistiska italienska ledaren Carlo 

Rosselli som tidigt använde sig utav sloganen “idag i Spanien, imorgon i Italien.”139Även i tidigare 

studier finns den internationella kampen beskriven. ”Spanien måste bli en internationella 

fascismens grav”.140 

 Att måla upp Spaniens sak som en internationell kamp är ett sätt att visa på hur den 

antifascistiska kampen inte bara rör Spanien, utan den rör hela världen. På så sätt visar man att 

kampen berör betydligt fler än bara det spanska folket. Kampen berör på så sätt de enskilda 

arbetslösa i Sverige. Kampen kom på så sätt att beröra sjömän och hemlösa långt bort från 

Spanien.  

 Bilden av Spanien var en konflikt som där två krafter står mot varandra, gott och ont, och där 

den enskilde soldaten kan göra skillnad. Detta resulterar i att fler söker fler rekrytering då fler 

relaterar till rörelsen och ser sig tillhöra den transnationella rörelsen.141 I Spanien fall målades 

bilden av gott och ont mot varandra upp för att locka rekryter. Men det blev också en del av den 

transnationella identitet som de frivilliga tog till sig. Antifascismen skulle vara den globala goda 

kraften som skulle kunna stoppa fascismens frammarsch i Europa.142  

  I frontbrev till Ny Dag skriver flera frivilliga att “deras kamp är mot fascismen och inget 

annat”.143Det innebär också att deras kamp endast är mot något, inte för något annat. Att det 

dessutom är en kommunistisk tidning som väljer att publicera frontbrevet som inte lyfter fram 

                                                
136 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-300/Brev från 
Lars Larsson till Hilma Larsson. 
137 RA/Säkerhetspolisen/Handlingar tillhörande polisregistret/Äldre aktsystemet/XV Spanien s 1-300/Brev från 
Lars Larsson till Gustaf Andersson. 
138 Ny Dag 22/ 1938. 
139 Malet, 2013, s. 100. 
140 Nilsson, 1972, s 19.  
141 Malet, 2013, s 5. 
142 Malet, 2013, ss 107. 
143 Ny Dag 6/2 1937 Frontbrev undertecknat av Eric Andersson, Julius Tjärner, A. Asplund, Ernst Eriksson, M. 
Sandell, F. Kihlberg, Ivan Bergström, Bror Wadman, Sten Mattsson, Frits Ahlstrand och Gösta Pettersson. 
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kommunismen utan antifascismen visar också på vilken transnationell identitet som rörelsen 

vilade på.  

  Att flera av svenskarna i de internationella brigaderna ansåg sig vara i huvudsak antifascister 

ligger i linje med den internationella retoriken och deras roll blir således en del av den 

transnationella identiteten antifascist. Den svenska rekryteringen ska därför ses som en del av den 

internationella rekryteringen. Det är samma form av rollskapande praktik, det är samma form av 

transnationell identitet i den internationella rörelsen som i den svenska.144 

2.2 Kommunism  

Även om alla som for ner från Sverige visar drag på att de gör det i med en antifascistisk 

övertygelse så finns det flera av de frivilliga som identifierade sig som kommunister.  

Gällande de svenska spanienrörelsen så dominerade kommunisterna bland aktivisterna.145Likaså 

är det fortfarande den tveklöst största gruppen i säkerhetspolisens arkiv.146Ny Dag hävdade att alla 

med några få undantag var kommunister.147Att Ny Dag hade politiska intressen att visa upp det 

spanienfrivilliga på det sättet är sannolikt. Genom att måla upp kampen mot fascismen som en 

ren kommunistisk kamp skulle folk kunna lockas till SKP.  

   Hos kommunisterna som åkte ner  är det fortfarande i huvudsak fascismens framväxt man vill 

stoppa. Under 1930 talet så växte fascismen i hela Europa. Samtidigt fanns det kommunister som 

hävdade att partiorganisationen i Spanien var så dålig att de kunde, som organiserade 

kommunister, åka ner och hjälpa till.148 Arne Albert Lind beskriver att han har hellre en borgerlig 

regering än en fascistisk trots att han var mycket aktiv kommunist.149 

  Endast två av de intervjuade visar på sovjetsympatier.150Det är intressant då Komintern styrde 

rekryteringen och således var det också Moskva. Det visar på att de kommunistiska åsikterna hos 

de frivilliga fanns och var mycket vanliga men att det sällan var med det primära syftet att göra 

Spanien till en annan kommunistisk stat som de for ner och slogs.  

  Den kommunistiska identiteten fanns och folk var, och såg sig som, huvudsakligen 

kommunister. Men det var inte den identiteten som spanienrörelsen vilade på. Utan den 

                                                
144 Malet, 2013, s 24/108. 
145 Lundvik, 1980, s 112. 
146 Diagram 1.4 Politisk åsikt. 
147 Lundvik, 1980, s 141. 
148 ARAB/ Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/28/Ljudband/Ljudinspelningar - intervjuer: Band nr. 
24-27 Johansson, Bertil 
149 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 5 s. B 
Lind, Arne – Kassettband. 
150 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 15 
Gustafsson, Erik Helmer - Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 71 Staf, Karl – Kassettband. 



33 

transnationella identiteten som den svenska och den globala, spanienrörelsen hade var 

antifascismen.  

2.3 Sammanfattning av kapitel 2 - Transnationell identitet 

Med bakgrund i den livssituation de frivilliga befann sig i, med svaga band till samhället i stort, 

där arbetslöshet och vänskap på klubbar utgjorde vardagen, är det rimligt att en transnationell 

rörelse lockar. Transnationell identitet skapar mening hos dess medlemmar. Genom att se sig 

själv som ett led i en större kontext blir livet mer meningsfullt och det driver till handling. Det är 

vanligt att personer som är engagerade i lokala organisationer också tenderar att engagera sig till 

transnationella frågor. Lokal organisation kan på så sätt bidra till att personer engagerar sig i 

större rörelser.151 

  Flera av de svenska frivilliga var engagerade i partier.152 Detta lokala engagemang bidrog till 

stärkta band till en större rörelse. När tusentals människor över hela världen åkte till Spanien blev 

även personer som var engagerade sig i lokala klubbar engagerade att åka ner. Det är ett tydligt 

exempel på när en transnationell identitet appellerar medlemmarna i lokala organisationer. Den 

transnationella identiteten som förmedlades handlade om att de frivilliga kände att just deras 

medverkan kunde göra skillnad och således förväntades de också att agera. Den transnationella 

identiteten gav rörelsen den ideologiska övertygelse som krävdes för att så pass många skulle söka 

sig till Spanien. Den svenska spanienrörelsen skiljer sig inte på identitetsplanet från den 

internationella rörelsen.153 

 Det är även viktigt att komma ihåg varför de var aktiva i klubbarna. Det var den sociala kontext 

de drogs till i en tid av arbetslöshet och utsatthet. 

  Ingen av de frivilliga som återvände till Sverige blev någonsin straffad för att de hade slagits i 

Spanien. Den borgerliga oppositionen gav sig aldrig på de frivilliga trots att de brutit non-

interventionens lagar.  Även om socialdemokraterna hade skrivit under non-intervetionspakten så 

försvarade de dem som slagits. Vilket var problematiskt då socialdemokraterna under samma tid 

försökte distansera sig från SKP.154 

  Den transnationella identitet som förmedlades från kriget var rimligtvis en av anledningarna till 

varför ingen blev straffad.  Genom att ständigt utmåla kriget som en kamp för demokratin och 

                                                
151 Malet, 2013, s 23. 
152 ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/26/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 9 
Eriksson, Gustav; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas kamratförening/1237/31/Ljudband/Ljudinspelningar – 
intervjuer/Band: 46 Larsson, Sven-Gunnar - Kassettband; ARAB/Svenska Spanienfrivilligas 
kamratförening/1237/36/Ljudband/Ljudinspelningar – intervjuer/Band: 71 Staf, Karl – Kassettband. 
153 Malet, 2013, s 123. 
154 Lundvik, 1980, ss 132, 
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mot fascismen så slog kriget igenom i breda folkliga led. De ideal som hade drivit på 

propagandan var så pass övertygande att juridiska medel inte användes. Den här studien ämnar 

inte gå djupare in i den frågan men för att belysa den antifascistiska identitetens betydelse så kan 

efterspelet runt de frivilliga även bidra. Genom att visa upp en antifascistisk kamp istället för en 

kommunistisk lyckades krigets moraliska aspekter övertyga.   

 De rekryterades roll var att de skyddande något större än den spanska republiken. De skyddade 

sin egen rörelse. Deras egen rörelse var under attack. Kampen motiverades således av att de som 

rekryterade kände sig personligen som en del av det de slogs för. Det ligger i linje med flera 

konflikter. Ett vanligt budskap gentemot potentiella rekryter är just att deras egen rörelse är under 

ett så pass stort hot att varje enskild individs medverkan är viktig för rörelsens fortlevnad.155 

Sammanfattning och vidare forskning 

 Orsaken till att rekryteringen i Sverige såg ut som det gjorde berodde på att människor befann 

sig i en specifik social kontext som blev en del i en transnationell identitet. Människor som led av 

arbetslöshet och utsatthet hittade en kontext på lokala sjömansklubbar, partiklubbar och 

fackföreningar. Genom att bli en del av en kontext som rådde på klubbarna så kunde kriget i 

Spanien ses som ett hot mot dem som grupp.  

  Svenskarna i Spanska inbördeskriget var unga män motiverade av ett antifascistiskt ideal. Flera 

av dem saknade större social kontext utöver sina partiklubbar och många var drabbade av 

arbetslöshet. Jag har visat på vilken roll som de frivilliga tillskrev och vilka band de fick gentemot 

spanienrörelsen. Det har också visat sig att dessa band överensstämmer med de band som setts i 

andra delar av världen.  

 Det har visat sig att huruvida någon söker rekrytering avgörs av andra faktorer än bara ideologisk 

övertygelse. Det avgörs av rollskapande praktiker, intensiva budskap förmedlade av sociala 

kontexter och det är beroende av de band som en rörelses mening binder gentemot individer. 

Det är också beroende av vilken social kontext personer befinner sig i.  

 Den svenska rekryteringen är inte unik utan verkade i en transnationell politiska rörelse; den 

transnationella antifascismen.156Det förväntades att enskilda människor skulle stå upp mot 

fascismen. Rörelsen hade en rollskapande praktik som motiverade rekrytering.  

   Dagens diskussion om frivilliga i strid har flera likheter med dåtidens. Dagen rekryterare är 

framgångsrika när de bemöter tänkbara kombattanter med budskapet att deras betydelse för en 

                                                
155 Malet, 2013, s 5. 
156 Malet, 2013, s 108. 
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större, global, kamp är viktigare än deras personliga mål.157 

  Jag menar inte på något sätt att rekryteringen till dagens internationella konflikter och den till 

internationella brigaderna motiveras av samma ideologiska kamp. Det jag menar är att 

argumentationen om varför rekrytering är viktig har vissa likheter. Med det sagt så vill jag också 

påstå att det fanns ett reellt värde i att utmåla Spanien som en sista utpost mot fascismen. Bara 

något år efter kriget faller också stora delar av Europa för nazismen. Huruvida det hade skett på 

samma sätt om republiken hade segrat i Spanien är givetvis omöjlig att svara på, däremot är det 

inte sagt att det hade kunnat spela roll för andra världskrigets utveckling. På så sätt fanns det en 

viss sanning i att kriget i Spanien faktiskt var et krig mellan två konkurrerade världsåskådningar. 

Om inte tre konkurrerande världsåskådningar, fascismen, antifascismen och kommunismen.  

 Med det i medvetandet så hävdar jag att det vore inte mer än rätt att erkänna ännu en gång att de 

som for ner för att slåss i Spanska inbördeskriget drevs av en tro på demokratin. Även om det 

fanns en mängd sociala faktorer som avgjorde att de blev just de som åkte så var deras 

antifascistiska övertygelse gnistan som tände elden. De for tillsammans med andra demokrater 

som kämpade för vad de trodde var gott. Möjligt hade kriget tagit slut betydligt tidigare utan 

deras medverkan och möjligt hade de bidragit till än mer lidande under den kommande 

diktaturen. Det kan vi aldrig veta och det tjänar föga att spekulera i. Att rekryterna spelade roll i 

kriget råder det däremot inget tvivel om. 

 Dåtidens rekrytering kan möjligt visa varför det är så svårt att stoppa rekrytering till dagens 

konflikter utomlands. Att stoppa rekrytering handlar inte om att endast stoppa människor från att 

åka. Det handlar om att stoppa människor som identifierar sig med en rörelse. Mig veterligen 

handlar dagens diskussion om straff snarare än om att diskutera hur man förändrar en rörelses 

rollskapande praktiker och hur man skapar starkare band till en grupps medlemmar från mindre 

radikala kontexter. 

 Slutligen, i dagsläget pågår den mest rigorösa kartläggningen av svenska frivilliga i Spanien 

någonsin. Kartläggningen är både större och mer omfattande i nuläget än den här studien och alla 

tidigare studier. Det kommer kunna utgöra ramen för en än mer omfattande studie av det här 

slaget. Likaså finns det arkivmaterial över de Svenska spanienfrivilliga i Moskva som bör 

användas.  
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