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Abstract 

After the Spanish civil war broke out, thousands of international volunteers travelled to Spain 

to help fight the fascist forces. Among these were over five hundred Swedes, of which around 

a third perished. Even though they are considered heroes in Spain and in the Swedish left, 

they are not greatly represented in Swedish history writing. Based on these assumptions, the 

primary aim of this essay has been to examine memory culture and history use in relation to 

the Swedish volunteers. First and foremost, I have studied their experiences in relation to 

Swedish society after the war. While there is great variance in their experiences, a few 

common and relevant factors have been made visible. These are primarily regarding 

difficulties getting jobs, persecution, abuse, and veterans being put in detention camps. 

Secondly, I have examined the memory culture in the Swedish left regarding the volunteers. 

Here, we can clearly see a tendency to use their stories to inspire modern activism and relating 

their fight against Spanish fascism to the contemporary struggle against similar tendencies. 

 

 

English title: Memories of the Spanish Civil War 
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1 Inledning 

I filmen Land och Frihet (1995) åker den unga och idealistiska kommunisten David från 

Storbritannien till Spanien för att delta i inbördeskriget. Väl där kommer han att strida mot 

fascisterna tillsammans med en internationell milisgrupp. Utöver att utsättas för alla de 

prövningar som kriget för med sig, kommer han att konfronteras med de splittringar och 

meningsskiljaktigheter som var konstant närvarande på den republikanska sidan och inom 

arbetarrörelsen i stort. Han kommer att se döden på nära håll och få sina allra innersta 

värderingar ifrågasatta. Protagonisten i Land och Frihet är långt ifrån ensam i sitt öde, och 

delar sin historia med många andra. Inte minst delar han den med de över 500 svenskar som 

frivilligt åkte till Spanien för att strida på republikanernas sida, varav cirka en tredjedel 

stupade. I ljuset av det stora engagemanget från svensk civilbefolkning i kampen mot den 

spanska fascismen kan det framstå som anmärkningsvärt att det, förutom inom 

arbetarrörelsen, aldrig har gjorts ett allmänt erkännande av de spanienfrivilligas insatser från 

statligt eller militärt håll.1 Det går kanske till och med att argumentera för att det pågår ett 

aktivt osynliggörande av de spanienfrivilliga i den etablerade svenska historieskrivningen. 

Exempelvis nämns de svenska frivilliga inte över huvud taget i artikeln om spanska 

inbördeskriget på forum för levande historia.2 

I kontrast till dessa tendenser framstår minneskulturen inom vänsterrörelsen som levande. Där 

har det spanska inbördeskriget och de frivilliga en tydlig plats i en aktiv minneskultur. Den 11 

juni 1977 lät Stockholms stad, efter en motion från Vänsterpartiet kommunisterna (VPK) i 

stadsfullmäktige, uppföra minnesmärket La Mano. Monumentet föreställer en stor hand, 

utsträckt mot himlen, och sockeln pryds av följande inskription, formulerad av Sixten 

Rogeby:  

Av 500 svenskar som år 1936–38 kämpade för Spaniens demokrati stupade var 

tredje. De gav sitt yttersta vid Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, Aragon, 

Ebro. Vandrare, stanna – minns dem med stolthet.3  

1993 uppfördes ett minnesmärke på Masthuggstorget i Göteborg, en plats som var strategiskt 

vald då det var här som många spanienfrivilliga deltog i demonstrationer och manifestationer. 

I Skövde samlade Socialdemokraterna ihop pengarna till en mindre version av La Mano år 

 
1 Jändel, Richard, Kämpande solidaritet: möten med svenska spanienfrivilliga, Arbetarnas kulturhistoriska 
sällsk., Stockholm, 1996. S. 34. 
2 Levande historia, spanska inbördeskriget. Ingela Karlsson. https://www.levandehistoria.se/fakta-om-
forintelsen/andra-varldskriget/aren-fore-krigsutbrottet/spanska-inbordeskriget. Avläst den 15/11 2021. 
3 Mårald, Bert. Politisk kamp och försonande konst: Från Ådalen till Norrskens-Flamman 1940. Arbetarhistoria. 
Vol. 4, nr. 124, 2007. S. 41. 

https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/andra-varldskriget/aren-fore-krigsutbrottet/spanska-inbordeskriget
https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/andra-varldskriget/aren-fore-krigsutbrottet/spanska-inbordeskriget
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1986, efter mordet på Olof Palme.4 Vidare, så sent som 2019, invigdes en minnestavla över 

svenska hjälpkommittén för Spanien, på Västmannagatan i Stockholm.5 Utöver dessa 

monument har det gjorts intervjuer med och skrivits böcker om de frivilliga, och det finns en 

aktiv vänförening som fortfarande arbetar för att sprida information om veteranernas bedrifter 

och det de har genomlidit. Det är dessa tendenser som jag ämnar undersöka i den här 

uppsatsen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det grundläggande syftet med det här arbetet har varit att studera vilken plats de svenska 

spanienfrivilliga fick i efterkrigstidens samhälle och den historieskrivning som kom därefter. 

Veteranernas egna röster har studerats för att skapa en tydligare bild av hur samhället tog 

emot dem efter att kriget upphörde. Jag har undersökt vilken plats veteranerna upplever att de 

fick i det svenska samhället efter kriget, och i vilken utsträckning detta var kopplat till deras 

eventuella vänsteridentitet samt faktumet att de stred i Spanien. Vidare har jag strävat efter att 

skapa en tydligare bild av den minneskultur som råder kring de frivilliga inom 

vänsterrörelsen, och undersöka hur detta eventuellt står i kontrast till majoritetssamhällets 

tystnad. Jag har undersökt det historiebruk den moderna vänsterrörelsen använder i relation 

till spanienresenärerna och deras uppoffringar samt hur detta används för att skapa modern 

aktivism. 

Studien ämnar därmed ge svar på följande frågeställningar: 

Hur upplever och beskriver veteranerna sin plats i samhället efter hemkomsten?  

Hur tar sig vänsterns minneskultur kring det spanska inbördeskriget och veteranerna 

uttryck? 

1.2 Avgränsningar 

Större delen av källmaterialet sträcker sig mellan 1977–2009, med endast några få avvikelser. 

Detta är dock inte strikta och medvetna avgränsningar i sig, utan snarare ett resultat utifrån 

när det tydligast relevanta trycka källmaterialet publicerades. En medveten avgränsning är 

dock att lägga det huvudsakliga fokuset på tiden efter att veteranerna kommer hem till Sverige 

igen. Därmed blir 1936–1937 till stor del bortprioriterat från framställningen, med 

 
4 Svenska Spanienfrivilligas Vänner, Minnesmärken. http://www.spanienfrivilligasvanner.se/minnesmarken/. 
Avläst den 16/11 2021. 
5 Vänsterpartiet Botkyrka, Minnesmärke över Spanienkommitté invigd. 
https://botkyrka.vansterpartiet.se/2019/08/22/minnesmarke-over-spanienkommitte-invigd/. (2019-08-22) 

http://www.spanienfrivilligasvanner.se/minnesmarken/
https://botkyrka.vansterpartiet.se/2019/08/22/minnesmarke-over-spanienkommitte-invigd/
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motiveringen att uppsatsens syfte är att skildra minneskultur, snarare än krigets faktiska 

förlopp. Det förekommer avvikelser från den här avgränsningen i de fall det framstår som 

relevant för att kontextualisera, sett till både individers liv och till större politiska skeenden.  

Tidningar och tidskrifter har till stor del valts bort, förutom några få artiklar från Flamman 

och Arbetarhistoria. Detta val har åter igen gjorts i relation till uppsatsens syfte, då den 

diskussion som fördes under krigets gång inte är av någon större relevans. Fokus ligger på 

minneskultur och historiebruk, vilket gör att mer moderna böcker och intervjuer är av 

tydligare relevans.  

Det görs även en ideologisk avgränsning, som är nödvändig för att effektivt kunna uppfylla 

uppsatsens syfte. Som jag kommer att poängtera framledes, så fanns det Spanienfrivilliga från 

de flesta delar av det ideologiska spektrumet, även om vänstersympatier var vanligast med 

marginal.6 Med det sagt kommer individer från mer liberal eller borgerlig tillhörighet att vara 

i stort sett frånsedda när det kommer till den här undersökningen. Det här beslutet kommer 

från ett tudelat resonemang. Dels fokuserar undersökningen på minneskultur inom 

vänstersammanhang, vilket gör att individer som inte är en del av dessa sammanhang faller 

bort. Dels, som jag kommer att visa på, grundar sig en stor del av den diskriminering som 

förekommer i en allmän vänsteridentitet, där det är svårt att avgöra hur stor roll engagemanget 

för Spanien spelar. Om samhället inte ser individen som en del av vänsterrörelsen blir hen 

därmed inte heller ett relevant objekt att analysera i sammanhanget. 

1.3 Disposition 

Under rubriken ”tidigare forskning” har jag redogjort för forskningsläget på området. 

Eftersom det inte finns tidigare akademiska texter om spanska inbördeskriget utifrån liknande 

perspektiv, ligger fokus här på forskningslitteratur kring minneskultur och historiebruk, det 

vill säga texter som beforskar helt andra fenomen än spanienfrivilliga och inbördeskriget. 

Däremot återfinns hela tiden ett fokus på den svenska arbetarrörelsen. Efteråt presenteras 

arbetets teoretiska utgångspunkt. Där har jag redogjort för de teoretiska perspektiv som 

arbetet utgår ifrån. Förhoppningen är att ge en klar överblick över viktiga begrepp och vilken 

relevans de har för analysen. Under rubriken ”metod” konkretiseras på vilket sätt arbetet har 

bedrivits, hur jag vetenskapligt har gått till väga och utifrån vilka resonemang arbetssättet är 

baserat. Efter det följer uppsatsens bakgrundsdel, där jag kortfattat har lagt fram en mer 

generell överblick kring de svenska frivilliga och deras roll under kriget. Därefter följer även 

 
6 Jfr s. 14. 
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en underrubrik där det material som har bearbetats presenteras. I den empiriska huvudstudien 

lägger jag fram den, utifrån frågeställningarna, relevanta information som har synliggjorts 

under studiet av källmaterialet. Den här informationen har sedan bearbetats utifrån den 

teoretiska utgångpunkten i arbetets analysdel. Slutligen följer rubriken ”didaktisk reflektion”, 

där ett resonemang har förts över hur arbetets tankegångar och slutsatser skulle kunna 

appliceras på ett produktivt sätt i ett skolsammanhang. 

2 Tidigare forskning 

Det spanska inbördeskriget och de svenska frivilliga har aldrig tidigare studerats akademiskt 

utifrån frågor av den typ som det här arbetet ställer. Samtidigt som det modesta 

forskningsläget är lovande, sett till arbetets blygsamma ambitioner att uttrycka något som är 

nytt och relevant, så har situationen också fört med sig vissa svårigheter. Först och främst 

eftersom det blir svårt att redogöra för ett relevant forskningsläge som sedan kan fungera som 

grund för resten av arbetet. För att komma runt detta har forskningsläget i stället fått upptas av 

framför allt forskningslitteratur kring minneskultur mer generellt. Det finns åtminstone ett par 

avhandlingar som berör den tematiken i ett sammanhang som är relevant för arbetarrörelsen, 

vilka kommer att presenteras nedan. Det har även ägnats visst utrymme till relationen mellan 

svensk arbetarrörelse och spanska inbördeskriget, i dessa fall helt frikopplat från minneskultur 

och historiebruk. 

Historikern Roger Johansson studerar i sin doktorsavhandling en rad faktorer som liknar de 

jag strävar efter att undersöka i det här arbetet, dock i hans sammanhang i relation till skotten 

i Ådalen 1931. Även Johansson skriver att utgångspunkten för arbetet inte är sakhistorisk, 

utan att han strävar efter att ”utifrån händelserna i Ådalen 1931 göra den process synlig, där 

produktion och förmedling av historia äger rum”.7 Han undersöker hur händelserna har 

skildrats och brukats i olika sammanhang och synliggör hur dessa berättelser har förändrats 

över tid, från att det hände fram till 1990-talet. Enligt Johansson har Ådalen blivit ett begrepp 

med tydliga symboliska konnotationer, och han argumenterar för att händelserna snabbt blev 

en politiskt laddad historia. Händelserna generellt, och begreppet specifikt, har fungerat som 

en kraft som skapar och stärker kollektiva klassbaserade identiteter.8 Johansson argumenterar 

för att Ådalen som begrepp har varit av stor relevans när olika tolkningar görs av det moderna 

Sveriges framväxt. Eftersom Ådalen har varit både identitetsskapande och relevant för 

 
7 Johansson, Roger, Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 
1931–2000, 1. uppl., Hjalmarson & Högberg, Diss. Lund: Univ., 2001, Stockholm, 2001. S. 29. 
8 Johansson, 2001. S. 446. 
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analysen av resten av samhället har striden om tolkningsföreträdet kring händelserna varit 

kontinuerligt pågående och det har skiftat vilken grupps tolkning som verkar anammas av 

majoritetssamhället.9 Trots att belägg troligtvis saknas för att peka på ett specifikt begrepp 

som konstruerats och värdeladdats på samma sätt i det här arbetets specifika ämnesområde, är 

det inte orimligt att utgå ifrån att liknande tendenser går att synliggöra även i relation till de 

spanienfrivilliga. 

Historikern Robert Nilsson Mohammadi har skrivit med liknande tematik i sin avhandling om 

den stora strejken vid LKAB:s gruvor i malmfälten. För att undvika eventuell förvirring vill 

jag betona att det här inte rör sig om en väpnad konflikt, och att det redan där finns relevanta 

skillnader gentemot både Johanssons avhandling och den här uppsatsens ämnesområde. 

Nilsson Mohammadi undersöker hur händelserna kring strejken har gjorts meningsfulla och 

hur de olika aktörernas röster har använts, och kan användas, för olika syften.10 Bland annat 

konstaterar han att aktörerna från strejken använder minnen och berättande om händelsen som 

ett aktivt sätt att bekräfta sin fortsatta tillhörighet till gruvarbetarkollektivet.11 Sett till 

solidaritetsrörelsen, i vidare bemärkelse, får strejken mening genom att den kontextualiseras 

och sätts i sammanhanget för 1960-talets vänsterrörelse och deras syn på samhälle och 

historia.12 Vidare kopplar han aktörernas berättelser om det som skedde kring strejken till 

begreppet ”kulturaktivism”. I sammanhanget innebär begreppet att man använder sig av 

kulturproduktioner med syftet att ”skapa medvetande om historiska och sociala samband, och 

för att aktivera människor i förändringsprocesser”.13 Det här fenomenet sätter han i kontrast 

till att använda händelsen som ett incitament till att övertyga arbetarklassen om specifika 

partipolitiska program vilket, enligt Nilsson Mohammadi, inte skedde i någon nämnvärd 

utsträckning.14 Trots den här avhandlingens mer specificerade inriktning mot muntlig historia 

finns det tydliga likheter mellan denna och Johanssons undersökning, som är applicerbara 

även på mitt arbete. Framför allt sett till hur minnen och berättelser används för att skapa och 

bekräfta kollektiva identiteter. 

För att komma närmre inpå det här arbetets sakhistoriska tematik framstår det som relevant att 

se till Bertil Lundviks doktorsavhandling: ”Solidaritet och partitaktik: Den svenska 

 
9 Johansson, 2001. S. 447. 
10 Nilsson Mohammadi, Robert, Den stora gruvstrejken i Malmfälten: en muntlig historia, Historiska 
institutionen, Stockholms universitet, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2018, Stockholm, 2018. S. 11.  
11 Nilsson Mohammadi, 2018. S. 241. 
12 Nilsson Mohammadi, 2018. S. 242. 
13 Nilsson Mohammadi, 2018. S. 249. 
14 Nilsson Mohammadi, 2018. S. 249. 
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arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936–1939”. Lundviks huvudsakliga fokus ligger 

på hur den svenska arbetarrörelsen (Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, Socialistiska 

partiet, Sveriges kommunistiska parti, Sveriges arbetares centralorganisation) reagerade på 

händelserna i Spanien och han undersöker bland annat hur den socialistiska, internationella 

solidariteten påverkade politisk handling i Sverige. För att förtydliga finns här inget fokus på 

minneskultur och historiebruk. Han avgränsar sig även till att studera åren mellan spanska 

inbördeskrigets utbrott och starten av andra världskriget, och vill alltså i grunden undersöka 

det dåtida debattklimatet.15 Därmed skiljer sig våra undersökningar radikalt både sett till 

tematik och vilka år som huvudsakligen studeras. Trots detta finns det relevanta aspekter i 

Lundviks arbete som är av vikt och betydelse också för den här undersökningen. Dels 

uppehåller han sig en del kring de spanienfrivilligas hemkomst, där han bland annat pekar på 

den splittrade debatten kring hur de skulle bemötas. Trots att det under inbördeskriget var 

olagligt att resa till Spanien beslutade regeringen, troligtvis av praktiska skäl, att ge amnesti 

till de hemkommande. Det här var ett beslut som konservativa medier vände sig starkt emot.16 

Vidare skildras hur Sveriges kommunistiska parti (SKP) gjorde tydliga propagandistiska 

vinster tack vare de frivilliga, en vinst som dock till stor del upphävs när man ser till förlusten 

av det hundratal partimedlemmar och sympatisörer som gick bort i kriget. Dessa förluster får 

ses som ett stort avbräck, då de bortgångna medlemmarna enkelt kan tänkas vara bland de 

mest hängivna och dedikerade i kadrerna.17 

Trots att undersökning av tidningar inte utgör en stor del av den här undersökningen, hade 

man enkelt kunnat argumentera för att tidningar utgör en relevant del av en minneskultur. 

Därmed framstår det slutligen som relevant med en kortfattad kommentar om det 

presshistoriska läget. Stefan Dalin bekräftar att det i flera avhandlingar och undersökningar 

har bekräftats att ju längre en tidning stod åt vänster under krigsåren, desto mer allmänt 

utrymme fick inbördeskriget.18 Tydliga avvikelser från det här går dock enkelt att finna i 

lokalpressen, där bland annat det konservativa Umebladet ofta och gladeligen argumenterade 

för att regeringssidan var kommunistisk och angrep svenska socialdemokrater för deras 

försvar av den kommunistiska regeringen.19 Rör man sig närmre det här arbetets specifika 

 
15 Lundvik, Bertil, Solidaritet och partitaktik: den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936–
1939, Univ., Diss. Uppsala: Univ., Uppsala, 1980. S. 16f.  
16 Lundvik, 1980. S. 131ff.  
17 Lundvik, 1980. S. 153. 
18 Dalin, Stefan.  ”Svensk lokalpress och spanska inbördeskriget.” I ¡No Pasarán!: Spanska inbördeskriget och 
uppgörelsen med fascismen. Patrik Helgeson, Richard Jändel och Nils Weijdegård (red.), 110–121. Nixon, 2008. 
S. 112.  
19 Dalin, 2008. S. 116. 
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frågeställningar har det inte gjorts några presshistoriska undersökningar, vilket kommer att 

diskuteras senare i uppsatsen.  

3 Teoretisk utgångspunkt 

Grunden till den teoretiska utgångspunkt som det här arbetet vilar på går att finna i tanken om 

att skriva historia underifrån, i kombination med idéer och begrepp i relation till historiebruk. 

I inledningen till Svensk historia underifrån [1] Tänka tycka tro, sammanfattar redaktörerna 

åtta teser för att skriva historia underifrån. Dessa punkter utgör en form av manifest, och 

syftet i förhållande till uppsatsen är därmed inte att följa varenda punkt. Snarare vill jag 

använda de mest relevanta aspekterna, och manifestets övergripande tendenser, för att anlägga 

ett grundläggande perspektiv. I avgränsad och bearbetad form lyder punkterna som följer:   

❖ För den demokratiska historikern är alla människor lika mycket värda. 

❖ Historia underifrån är historia inifrån. 

❖ Historia underifrån är historien om frihet och makt, om motstånd, anpassning och uppslutning. 

❖ Historia underifrån är en historia om relationer mellan individer och kollektiv. 

❖ Historia underifrån är en kritisk och öppen historieskrivning.20 

Kontentan landar i att uppsatsens huvudsakliga perspektiv handlar om att lyfta fram 

osynliggjorda sidor från Sverige under och efter andra världskriget. Att synliggöra berättelser 

och vittnesmål som kommer underifrån och från den exkluderade del av vänsterrörelsen som 

befann sig utanför folkhemmets stugvärme. 

Vidare kan det vara nödvändigt att understryka att ambitionen är att nå en rättvis skildring av 

minnen och minneskultur utifrån den här studiens specifika ramar. Därmed är det inte 

nödvändigtvis så att ett fullständigt sanningsanspråk bör kopplas till alla uttalanden som 

skildras under arbetets gång. I stället bör det ses som en reaktion, en motåtgärd riktad mot den 

historieskrivning där dessa röster i mångt och mycket framstår som tystade. När Broberg och 

hans kollegor specificerar vad de menar med att ”för den demokratiska historikern är alla 

människor lika mycket värda” så pekar de på väsentligheten i att se till vad vanliga människor 

”tänker, tycker och tror” samt ”hur de försöker förverkliga sina ideal”.21 För att förtydliga det 

här ytterligare är det alltså de berörda individernas berättelser och upplevelser som jag är ute 

efter, och hur de förmedlas i litteraturen, av de spanienfrivilligas förening och i andra 

 
20 Broberg, Gunnar, Wikander, Ulla & Åmark, Klas (red.), Svensk historia underifrån [1] Tänka, tycka, tro, 
Ordfront, Stockholm, 1993. S. 9–12. 
21 Broberg, 1993. S. 9. 
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sammanhang. Syftet är inte att undersöka förloppet under spanska inbördeskriget eller de 

spanienfrivilligas insatser i sig.  

Ovanstående perspektiv har, vilket jag berörde ovan, kopplats samman med en analys av 

historiebruk. Historiebruk är i sig ett mångbottnat begrepp som kan tolkas på flertalet sätt, 

men kan på sitt mest avskalade plan konkretiseras som olika sätt att använda historia för olika 

syften. För att få en något mer nyanserad bild av begreppet har Peter Aronsson beskrivit 

historiebruk som ”de processer då delar av historiekulturen aktiveras för att forma bestämda 

meningsskapande och handlingsorienterade helheter”.22 Vidare har Klas-Göran Karlsson och 

Ulf Zander gjort ett utförligt arbete med att kategorisera historiebruket utifrån olika sorters 

användande med skilda brukare och syften. Utifrån deras uppdelning kan man dela upp 

begreppet i vetenskapligt, existentiellt, moraliskt, ideologiskt, politisk-pedagogiskt och 

kommersiellt historiebruk, samt icke-bruk.23 Den här typologin erbjuder en relevant 

begreppsapparat som, i kombination med underifrånperspektivet, ger en nyanserad grund att 

stå på när materialet ska analyseras. 

För att det teoretiska perspektivet ska vara heltäckande behöver även forskningslitteratur 

kring monument, minnen och minneskultur inkorporeras. Här framstår etnologen Jonas 

Frykman som en relevant utgångspunkt. Frykman skriver om hur minnesmärken kan fungera 

som kulturella accelerationer. I sin samverkan med det urbana rum där de är placerade bidrar 

minnesmärkena till att skapa en bild av stadens framtid.24 Han konstaterar även att man bör 

skapa sig en större bild än vad man får genom att endast studera minnesmärket, och även 

studera verkets funktion. Alltså att se till vad vi förknippar verket med och vilka minnen det 

framkallar.25 Här vill jag hävda att man kan sammanfatta och konkretisera Frykmans tankar 

med hans eget resonemang om att minnesmärken bör ses som en central del av en 

minneskultur, där olika ceremonier och processer väcker det förflutna till liv.26 Vidare 

framstår det som produktivt att bära med sig åtskillnaden mellan den taktiska och strategiska 

dimensionen av ett monuments liv, ett begreppspar som ursprungligen är hämtat från den 

franske filosofen och samhällsvetaren Michel de Certeau. Här återspeglar den strategiska 

dimensionen konstnärens eller initiativtagarens syfte, medan det taktiska i stället refererar till 

 
22 Aronsson, Peter, Historiebruk: att använda det förflutna, Studentlitteratur, Lund, 2004. S. 17. 
23 Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.), Historien är nu: en introduktion till historiedidaktiken, 2., 
[uppdaterade och bearbetade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. S. 59.  
24 Frykman, Jonas & Ehn, Billy (red.), Minnesmärken: att tolka det förflutna och besvärja framtiden, Carlsson, 
Stockholm, 2007. S. 11. 
25 Frykman, 2007. S. 12.  
26 Frykman, 2007. S. 13.  
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det pågående bruket, vilket inte nödvändigtvis behöver gå i linje med den ursprungliga 

tanken.27 

Det teoretiska resonemanget kring minneskultur kan bindas samman med historiebruk genom 

Peter Aronssons resonemang om historiekultur. Han menar att det i det senmoderna samhället 

inte finns något delat minne, utan snarare flera projekt som konkurrerar mot varandra.28 

Historiekulturen beskriver han som ”ett samlande begrepp för de betydelsebärande artefakter 

och berättelser som det historiska minnet har att arbeta med och välja från”.29 Därmed kan 

monument ses som betydelsebärande artefakter, samtidigt som det historiska minne de 

förknippas med skiftar mellan olika individer och olika grupper. 

4 Metod 

För att på ett nyanserat sätt kunna studera så pass breda frågeställningar som har konstruerats 

för det här arbetet argumenterar jag för att det krävs ett relativt omfattande och varierande 

material. Materialet, som kommer att redogöras för närmre under nästa underrubrik, kräver 

därmed ett arbetssätt som är varierande och flexibelt. Den gemensamma nämnaren för mitt 

metodologiska resonemang blir dock att det i grunden rör sig om en text- och litteraturstudie. 

Arbetssättet är hermeneutiskt präglat, och även när jag studerar intervjuer är det i grunden 

texttolkning det rör sig om. Den hermeneutiskt präglade utgångspunkten motiveras med att 

materialet uteslutande består av diverse texter. Därmed krävs det en process där jag 

kontinuerligt rör mig mellan text och kontext.30 Syftet är att synliggöra berörda individers 

subjektiva upplevelser, vilket för med sig att metoden är djupt kvalitativ, och att statistiska 

aspekter om något endast förekommer för att kontextualisera och nyansera argument. 

Grunden i arbetet ligger i att göra en närläsning av det material som presenteras nedan för att 

sedan ta vara på all information som framstår kunna bidra till att nyansera och besvara 

uppsatsens frågeställning. Redan i den här tidiga delen av processen blir tolkningen en 

relevant del av arbetet, vilket gör att gränserna mellan den empiriska huvudstudien och 

analysen till viss del blir mer abstrakta. Därmed, för att förtydliga uppdelningens syfte, så är 

den empiriska huvudstudien framför allt till för att välja ut och återge de delar av materialet 

som framstår som relevanta i relation till frågeställningen samt komplettera med övrig 

 
27 Frykman, 2007. S. 19. 
28 Aronsson, Peter (red.), Makten över minnet: historiekultur i förändring, Studentlitteratur, Lund, 2000. S. 11. 
29 Aronsson, 2000. S. 19. 
30 Sjöberg, Maria. ”Textanalys.” I Metod: Guide för historiska studier. Martin Gustavsson & Yvonne Svanström 

(red,), 69–95. Upplaga 1, Studentlitteratur, Lund, 2018. S. 71. 
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relevant information. I analysen har dessa delar sedan mer djupgående bearbetats utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt. 

Intervjuböckerna har bidragit till att synliggöra vilken plats de spanienfrivilliga får i Sverige 

efter hemkomsten, skildrat ur deras eget och intervjuarnas subjektiva perspektiv. De övriga 

källorna, som primärt utgörs av diverse tidskrifter och Jonas Sjöstedts böcker, bör i sin tur 

belysa frågeställningen kring vänsterrörelsens minneskultur. Förhoppningen är att de bägge 

källtyperna även ska bidra till att belysa motsatt frågeställning, och att den samlade 

litteraturen därmed ska skapa en nyanserad helhetsbild när den bearbetas i analysen.  

En nämnvärd aspekt för sammanhanget är att arbetet till stor del utgår från intervjuer och 

livsberättelser, utan att jag på egen hand har bedrivit några intervjuer. Därmed är det alltså 

fortsatt framför allt en litteraturstudie som bedrivits. Huruvida detta får några forskningsetiska 

konsekvenser eller dylikt är en komplex fråga att resonera kring. Man bör dock bära med sig 

att svaren med stor sannolikhet är radikalt annorlunda gentemot en hypotetisk kontext där 

intervjuerna hade bedrivits inför den här uppsatsen specifikt. Det tre huvudsakliga 

intervjuarna är etablerade och aktiva inom vänsterrörelsen, och utöver deras stora kunnande 

inom området som sannolikt influerade samtalen så fanns det troligtvis en stor tillit mellan de 

som intervjuades och de som ställde frågorna. Det är även möjligt att intervjupersonernas svar 

och resonemang hade korrigerats ytterligare om de inte utgick ifrån att det i första hand skulle 

publiceras och läsas i en så pass tydligt vänsterorienterad kontext. 

4.1 Källmaterial 

1977 och 1980 gav CH Hermansson ut sina två böcker Kommunister: En intervjubok [1] och 

[2]. Eftersom böckerna består av nedskrivna intervjuer, snarare än akademiskt bearbetat 

material, så utgör texterna en ovärderlig källa till information. Två av intervjuerna är med 

personer som själva stred i Spanien, och dessa har av naturliga skäl fått mest uppmärksamhet 

och varit av störst relevans. Nästan alla de andra som intervjuas har dock på sitt sätt upplevt 

delar av det förtryck som spanienresenärerna fick uppleva under efterkrigstiden. Därmed är 

även deras berättelser av relevans och har inkluderas i mån av utrymme. 

På ett liknande sätt, dock med enskilt fokus på spanienfrivilliga, har Richard Jändel skrivit ner 

och sammanställt intervjuer med folk från vänsterrörelsen i sin bok Kämpande Solidaritet. På 

grund av hur lämpligt specificerade intervjuerna är har den här boken givits störst utrymme i 

huvudstudien. Boken har även ett par kapitel som är till för att kontextualisera och placera 
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intervjuerna i ett större sammanhang. Även dessa delar har bidragit till att forma det här 

arbetet. 

Jonas Sjöstedt har skrivit två böcker om Bengt och Greta Segerson. Masthugget, Moskva, 

Madrid är berättelsen om deras liv, baserad på ett flertal intervjuer Sjöstedt gjorde med de 

bägge under loppet av flera års tid. Brev till en broder har i sin tur ett specifikt fokus på 

Bengt, och går igenom alla de brev som han skrev till sin bror Sven under sin tid i Spanien. 

Sjöstedts böcker har använts till att besvara bägge frågeställningarna, dock med en 

specificerad inriktning mot minneskultur och hur Sjöstedt lyfter fram deras livsberättelser. 

Bägge böckerna är skrivna i första person, ur Bengt och Gretas perspektiv, och Sjöstedts egen 

röst hamnar därmed konsekvent i bakgrunden. De gånger han talar helt självständigt är endast 

i förord, efterord och diverse fotnoter. Därmed är det dessa tre som är till störst användning 

för att försöka urskilja Sjöstedts historiebruk. Det bör understrykas att en stor del av texten 

kring Bengt i de bägge böckerna är skapad ur samma intervjuer. Därmed finns det stora delar 

av Masthugget, Moskva, Madrid som är av relevans i förhållande till frågeställningen, men 

som har valts bort då informationen är redogjord för tidigare. Slutligen framstår det som 

relevant att poängtera att Sjöstedt, i likhet med den här uppsatsen, har en uttalad ambition att 

skriva historia underifrån.31  

Som jag tidigare har varit inne på har tidningar och tidskrifter inte utgjort en stor del av 

undersökningen. Ett par relevanta avvikelser från detta har dock gjorts. En artikel från 

Flamman har inkluderats för att nyansera och utvidga skildringen av en specifik 

spanienfrivillig. Ett par artiklar från tidskriften Arbetarhistoria har också inkluderats där detta 

har framstått som relevant. Framför allt för att få en tydligare bild av hur vänsterrörelsen 

skriver om relevanta monument i relation till de frivilliga. 

Folke Olsson har skrivit utförligt om svenska spanienfrivilliga och har redogjort relativt 

detaljerat för de frivilligas situationer efter hemkomsten. Hans kapitel i antologin No Pasarán, 

”Solidaritetens soldater”, har därmed spelat en relativt sett stor roll i uppsatsen framledes, som 

en grund att stå på när övrigt material presenteras och analyseras. Utöver detta har hans text 

även bidragit till den information som presenteras i arbetets bakgrundsinformation.  

Vidare har även webbplatsen för Svenska Spanienfrivilligas Vänner fungerat som en relevant 

plats för att samla information om hur minnet om de spanienfrivilliga förs vidare. Eftersom att 

Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening inte längre är aktiv framstår vänföreningen som 

 
31 Sjöstedt, 2009. S. 9.  
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den tveklöst tydligaste organisation som arbetar aktivt med minneskultur kring de frivilliga. 

Deras webbplats har hanterats därefter, och har under hela arbetets gång fungerat som en form 

av nav att utgå ifrån. Den här källan är tillsammans med tidskrifterna en viktig del i 

synliggörandet av hur det moderna historiebruket och minneskulturen pågår. 

Det källmaterial som undersöks består uteslutande av tryckta källor, vilket är naturligt i 

relation till att arbetet behandlas som en litteraturstudie. Källkritiskt bör det åter igen påpekas 

att källorna är av partisk natur. I det här specifika fallet behandlas det dock inte som ett 

problem, då det står i linje med uppsatsen syfte. Arbetet strävar efter att analysera 

vänsterliteratur, vilket gör att åsikter i linje med vänsterretorik är att vänta sig. Med det sagt 

borde läsaren av arbetet vara medveten om dess förutsättningar, och anpassa de slutsatser hen 

skapar sig därefter.  

5 Bakgrund 

Det spanska inbördeskriget bröt ut 1936, efter att militära och fascistiska styrkor gjorde 

uppror mot den demokratiskt valda spanska regeringen.32 Samtidigt som den fascistiska sidan 

fick stöd från Hitlers Tyskland och Mussolinis Italien valde resten av omvärlden att ingå en 

noninterventionspakt. Därmed var republiken utlämnad till sitt eget öde. Sakta men säkert 

började fler och fler frivilliga soldater åka till Spanien för att hjälpa till att strida på 

republikens sida.33 Större delen av de svenska spanienfrivilliga var kommunister, men det 

fanns även bland annat syndikalister, socialdemokrater och folk med borgerlig tillhörighet i 

skarorna.34 Vidare var det nästan uteslutande arbetare, varav den största gruppen sjömän, som 

åkte ner. Nästan ingen hade någon form av akademisk bakgrund.35 Gränserna stängde fort, 

vilket ledde till att de frivilliga i regel tog sig till Spanien genom att klättra över Pyrenéerna 

till Figueras, vilket fungerade som fästningsstad. Där tränades dem i att använda vapen innan 

de reste vidare mot Albacete, där deras utbildning fortsatte och de blev försedda med 

nödvändig utrustning.36 

I februari 1937 förbjöds alla resor till Spanien av den svenska regeringen, troligtvis motiverat 

av noninterventionspakten, och man lagstadgade att brott mot förbudet skulle leda till sex 

månaders fängelse. Lagändringen hade dock ingen märkbar effekt och som Folke Olsson har 

 
32 Jändel, 1996. S. 17. 
33 Jändel, 1996. S. 28 f. 
34 Jändel, 1996. S. 32. 
35 Olsson, Folke. ”Solidaritetens soldater.” I ¡No Pasarán!: Spanska inbördeskriget och uppgörelsen med 
fascismen. Patrik Helgeson, Richard Jändel och Nils Weijdegård (red.), 152–213. Nixon, 2008. S. 182. 
36 Olsson, 2008. S. 187. 
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konstaterat, så var det fler frivilliga som åkte till Spanien efter att förbudet infördes än innan. 

Under hela den relevanta tiden bidrog SKP aktivt med att ordna biljetter och bidra med pengar 

till folk som ville resa men saknade de monetära resurser som var nödvändiga. Ansvarig för 

den här processen inom SKP var Knut Olsson, som senare kom att bli sekreterare för 

Frontkämparnas stödfond.37 

Beslutet att upplösa de internationella brigaderna togs den 21 september 1938 och tre dagar 

senare drogs i stort sett alla de internationella stridande tillbaka från fronterna.38 Kriget skulle 

dock fortgå tills April 1939, då republiken slutligen föll och Francos diktatur påbörjades. 

Hemkomsten blev för många av de spanienfrivilliga en svår tid som präglades av psykiska 

och fysiska men från kriget. Tillvaron kantades även av stora svårigheter på arbetsmarknaden 

och många av veteranerna levde i fattigdom. Tyskvänliga grupper var stora och inflytelserika, 

vilket ledde till att de antifascistiska spanienresenärerna sågs på med kritisk blick. Läget 

förvärrades ytterligare när andra världskriget bröt ut, och spanienfrivilliga förföljdes, 

trakasserades och skickades i flera fall till arbetsläger. Situationen fortgick även efter 

krigsslutet, och trots deras hjältestatus inom vänsterrörelsen var det svårt att leva ett normalt 

liv i efterkrigstidens Sverige.39 Även om en stor del av trakasserierna av naturliga skäl kom 

från majoritetssamhället och diverse högergrupper så rådde det inte heller inom 

vänsterrörelsen någon fullständig harmoni i förhållande till de spanienfrivilliga. Det finns 

exempelvis uppgifter om angrepp och trakasserier från SKP:are mot frivilliga som var 

medlemmar i Socialistiska partiet (SP).40 Dessa konflikter bör eventuellt ses som en del i en 

större konflikt inom den dåvarande vänsterrörelsen. Motsättningar och slitningar var vanliga 

och det förekom regelbundet ideologiska strider, fraktioner och partidelningar.41 

6 Empirisk huvudstudie 

Baserat i ambitionen att följa det etablerade underifrånperspektivet strävar den empiriska 

huvudstudien efter att ge alla de intervjupersoner som redogörs för sitt eget utrymme. Därmed 

kommer de i stor utsträckning att beskrivas individuellt. Vissa avvikningar mot detta kommer 

dock att göras när det framstår som att det behövs för att förtydliga en poäng, eller för att få 

texten att flyta på ett mer naturligt sätt. Utifrån liknande resonemang kommer materialet 

 
37 Olsson, 2008. S. 185. 
38 Olsson, 2008. S. 172. 
39 Jändel, 1996. S. 33f. 
40 Olsson, 2008. S. 187. 
41 Lind, Kalle. 2015-09-24. Om bokstavsvänstern. I Snedtänkt. Sveriges Radio. 
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huvudsakligen att presenteras med en huvudkälla i taget, dock avslutningsvis med en del som 

täcker den relevanta information som inte går att placera under övriga rubriceringar. 

6.1 Hermanssons Kommunister 

Gottfrid Gustavsson föddes i Kronobergs län, år 1900.42 Han var inte själv en spanienkämpe, 

men bidrog till att organisera frivilligkåren och Spanienkommittéer.43 Gustavsson berättar 

bland annat om hur han en gång fick tillsägelse att han var tvungen att stå till polisens 

förfogande dygnet runt, och förbjöds att lämna Karlskrona. Det framstår dock som att han 

ignorerade dessa instruktioner, och inget nämns om några påföljande reprimander.44 

Gustavsson ser enhetstaktiken under spanska inbördeskriget som lyckad, och förklarar att det 

var under den här tiden folk började se dem (SKP) som ett arbetarparti, snarare än en liten 

sekteristisk organisation. Slutligen beskriver han åren under spanienkriget som ”mycket 

ärorika blad i partiets historia”.45 Att förknippa spanienkriget med ära och stolthet är vanligt 

förekommande i flera av intervjuerna. 

Evert Leijon var journalist på Ny Dag under många år, bland annat under transportförbudet på 

1940-talet.46 Även Leijon pekar på åren under finska vinterkriget som de värsta, speciellt för 

partimedlemmar. Han bekräftar bland annat hur det förekom ”en väldig hets på 

arbetsplatserna, fackliga förtroendemän som blev fockade från sina uppdrag, många 

kommunister som blev förföljda och t.o.m. fysiskt misshandlade”.47 Alla dessa tendenser är 

frekvent förekommande i olika intervjuer, vilket kommer att redogöras för kontinuerligt. 

Erik Jansson var sjöman och fick spendera sjutton månader i ett tyskt fängelse. Han berättar 

att det sattes upp en karta där, under spanska inbördeskriget, där en lärare pekade på 

frontlinjerna och pratade om hur deras ”kamrater får på huden i Spanien”. Jansson resonerar 

kring att detta gjordes som en form av indoktrinering och för att få dem att ge upp sina 

politiska idéer.48 Han berättar även hur han satt häktad i tre veckor på Kungsholmen eftersom 

en spanienfrivillig, Göken Andersson, hade bott hos honom medan han förberedde fortsatt 

kamp mot nazisterna.49 

 
42 Hermansson, 1977. S. 11. 
43 Hermansson, 1977. S. 42. 
44 Hermansson, 1977. S. 30. 
45 Hermansson, 1977. S. 43. 
46 Hermansson, 1977. S. 155.  
47 Hermansson, 1977. S. 157. 
48 Hermansson, 1977. S. 349. 
49 Hermansson, 1977. S. 352. 
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Sixten Rogeby föddes i Vollsjö, Skåne, 1910.50 Han beskriver att när han reste till Spanien, 

nyårsdagen 1937, var det så pass tidigt i processen att de kunde ta bussen över gränsen i 

stället för att klättra över Pyrenéerna.51 Efter spanienkriget tog han jobb som journalist på Ny 

Dag och kom senare att arbeta som deras korrespondent i Moskva mellan 1947–49.52 Rogeby 

bekräftar att han och de andra som kom hem från Spanien blev trakasserade under flera år, 

och kallades för landsförrädare, antidemokrater och dylikt. När Hermansson frågar om hur de 

spanienfrivilliga behandlades under andra världskriget talar även Rogeby om att de skickades 

till så kallade specialkompanier.53 Han kritiserar även att han såg flera nazister som, 

åtminstone fram tills Stalingrad, slapp misstro och fick ta värvning till den reguljära armén 

utan problem. Intervjun avslutas med en diskussion om de spanienfrivilligas förening och hur 

han ser på framtiden. Här håller Rogeby med Hermansson om att den internationella brigaden 

var det hittills största exemplet på internationell solidaritet som går att nämna.54 

Bengt Segerson föddes i Långsele på hösten 1914.55 I spanienkriget kom han att avancera till 

bataljonskommissarie, en slags ställföreträdare när det inte fanns en bataljonschef.56 Under 

andra världskriget sattes han i interneringsläger i Öxnered, där han formellt sett skulle arbeta 

med att bygga taggtrådshinder och skyttegravar.57 Angående när det första monumentet för 

spanienfrivilliga restes i Sverige säger Segerson att det är något att glädja sig över. Han 

utvecklar: ”Det är någonting att vara stolta över liksom över den sympati för Spanien som via 

oss hållit sig bland både kommunister och socialdemokrater och inom fackföreningsrörelsen. 

Det tycker jag är strålande”.58 Segerson är, tillsammans med sin hustru Greta, huvudperson i 

Jonas Sjöstedts bok Brev till en broder, en text som kommer att redogöras för och analyseras 

framöver.  

John Eriksson säger att han endast har goda minnen från tiden kring spanska inbördeskriget. 

Bland annat minns han med glädje ”när kommunister och socialdemokrater kunde vara 

överens om en god sak”.59 I stället beskriver han, likt flera av de andra, vinterkriget 1940 som 

 
50 Hermansson, 1977. S. 355. 
51 Hermansson, 1977. S. 363. 
52 Hermansson, 1977. S. 370. 
53 Hermansson, 1977. S. 374. 
54 Hermansson, 1977. S. 375. 
55 Hermansson, 1980. S. 11. 
56 Hermansson, 1980. S. 25.  
57 Hermansson, 1980. S. 31f. 
58 Hermansson, 1980. S. 36. 
59 Hermansson, 1980. S. 51.  
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det mest tydliga startskottet för ökningen av hets och trakasserier gentemot kommunister.60 

Som ytterligare exempel för detta kan bland annat Gunnar Blomberg och Petrus Pettersson 

nämnas. I sina intervju beskriver de vinterkriget som den allra svåraste tiden. Då blev de 

förföljda, utsatta för polisrazzior och folk vägrade att tala med dem och deras 

familjemedlemmar.61 

6.2 Kämpande solidaritet 

I boken Kämpande Solidaritet har journalisten Richard Jändel gjort tio intervjuer med svenska 

spanienfrivilliga. Bland annat intervjuas Karl Staf, vars stycke jag här kommer att komplettera 

med en födelsedagsartikel han fick skriven om sig i tidningen Flamman. 

Stig Berggren spenderade 25 månader i Spanien under kriget, och arbetade framför allt som 

ambulansförare.62 Han har ingen positiv bild utav hemkomsten till Sverige, och det 

konstateras att ”det officiella Sverige teg när det inte var rent fientligt”.63 Han reflekterar även 

över en lista som publicerades i Dagens Nyheter över de svenska spanienfrivilliga, där namn, 

yrke och politisk hemvist inkluderades. Han har själv varit i kontakt med DN angående listan 

men säger att han inte fick några svar på sina frågor.64 Berggren berättar att han hade mycket 

svårt att få arbete efter Spanien, och när det till slut ordnade sig var det tack vare att han av en 

slump träffade Georg Branting på Folkungagatan i Stockholm.65 Branting var 

socialdemokratisk riksdagsledamot och stack ut på grund av sina tydliga ställningstaganden 

för att hjälpa Spanien. Han var ordförande för Svenska Hjälpkommittén för Spanien, och fick 

bland annat ett kompani döpt efter sig under inbördeskriget.66  

Per Eriksson föddes 1907 i Kragenäs och jobbade som sjöman innan han åkte till Spanien. 

Där kom han att bli adjutant och chef för Georg Branting-kompaniet under sin 23 månader 

långa vistelse.67 Även Eriksson hade problem med att få arbete när han kommit hem till 

Sverige, och han beslutade sig för att flytta till USA. Där han sedan kom att vara kvar i tio års 

tid. När han till slut kom hem till Sverige igen bidrog han till att återuppväcka de 

spanienfrivilligas kamratförening. Kamratföreningen kom under åren därefter att göra 

insamlingar, starta en tidskrift och på andra sätt försöka stödja motståndskampen i Spanien. I 

 
60 Hermansson, 1980. S. 52. 
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64 Jändel, 1996. S. 45. 
65 Jändel, 1996. S. 46. 
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början av 1970-talet började de samla in pengar till ett monument för de spanienfrivilliga, 

vilket kom att bli La Mano i Stockholm, som stod färdigt 1977.68 Eriksson berättar att många 

av de spanienfrivilliga först ville ha något mer revolutionärt, men att de med tiden kom att 

lära sig uppskatta monumentet. Fram till att kamratföreningen lades ner bjöd de varje år in 

alla Stockholms arbetarorganisationer till monumentet för att ha upptakt inför 1 maj-firandet. 

Ett ansvar som Stockholms läns LO-distrikt därefter har tagit över.69 

Gustav Gunnarson arbetade som byggnadsarbetare och var engagerad i Sveriges 

Kommunistiska Ungdomsförbund när han reste till Spanien.70 Likt Fridén ovan tillhör 

Gunnarson de få spanienfrivilliga som undgick att bli placerade i interneringsläger. Det blev 

däremot hans bror, som i sin tur aldrig hade varit politiskt aktiv.71 Gunnarson har försökt att 

undvika rampljuset sedan han kom tillbaka från Spanien men är, vid tidpunkten för intervjun, 

fortfarande aktiv i de spanienfrivilligas kamratförening. I efterhand är han glad att han åkte till 

Spanien, och menar att det var noninterventionspakten som gjorde att den republikanska sidan 

förlorade.72  

Helmut Kirschey föddes 1913 i Tyskland, där han under sin ungdom var aktiv syndikalist.73 I 

Tyskland spenderade han åtta månader i ett koncentrationsläger, innan han blev släppt och 

flydde till Holland. Det var sedan från Holland som han och tre vänner reste till Spanien för 

att strida på republikens sida mot fascisterna.74 Efter spanienkriget flydde han till Sverige, 

med hjälp av ett falskt holländskt pass, då det framstod som uppenbart att ett världskrig snart 

skulle bryta ut. I Sverige togs det beslut om att han skulle utvisas, och Kirschey förklarar att 

det var svårt för antinazister att klara sig i Sverige på den tiden. Eftersom inget land ville ta 

emot honom fick han dock stanna tills vidare. Flyktingstatusen ändrades inte heller trots att 

han gifte sig med en svensk kvinna. Vidare berättar han om hur han blev förhörd, isolerad och 

fick pistol riktad mot sig av SÄPO.75 Sitt medborgarskap fick han till slut i mitten av 1950-

talet.76 Vid tiden för intervjun är han fortfarande aktiv antinazist och reser regelbundet runt för 
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73 Jändel, 1996. S. 79 f. 
74 Jändel, 1996. S. 81 f.  
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att berätta på skolor om nazismens framväxt. Han får fortfarande hot riktade mot sig med 

jämna mellanrum, men ångrar varken att han åkte till Spanien eller sin övriga aktivism.77 

Arne Larsson jobbade som sjöman och var aktiv i SKP vid tidpunkten för hans avresa till 

Spanien.78 När han kom hem till Sverige igen var han först tvungen att spendera några 

månader på sjukhus, innan han var tillräckligt återställd för att kunna arbeta. Han kom att vara 

till sjöss under större delen av andra världskriget och har därmed ingen större erfarenhet av 

det förtryck som andra vänsterpersoner beskriver under perioden.79 Flera av veteranerna 

hamnade till sjöss under andra världskriget, antingen frivilligt eller på grund av upplevt tvång. 

Bland annat Martin Estvall har visat på hur den antifascistiska aktivismen och agitationen 

fortsatte till sjöss, mitt under brinnande krig.80 

Kurt Levander föddes 1915 och jobbade som slipare innan han åkte för att delta i spanska 

inbördeskriget. Han var inte partipolitiskt aktiv och inte kommunist, utan röstade på 

Socialdemokraterna.81 Även efter hemkomsten undvek han att vara aktiv inom politiska 

rörelser och att tala om sina erfarenheter, och först när La Mano invigdes 1977 fick han reda 

på att de spanienfrivilligas förening existerade. Han motiverar sin tystnad med att Sverige var 

ett land som dominerades av fascistiskt tänkande på den tiden, och att det var förknippat med 

skam att ha varit i Spanien.82 Det här resonemanget sticker ut i relation till många andra av de 

intervjuade, då de flesta snarare förknippar Spanien med stolthet. Potentiellt går det att koppla 

Levanders upplevda skam till ett resonemang han för senare, om att alla som hade varit i 

Spanien sågs som kommunister.83 Det framstår som sannolikt att han skulle ha upplevt 

skammen på ett annat plan eftersom den gick hand i hand med en kommuniststämpel som han 

själv inte kunde identifiera sig med. I en diskussion om hans bror, som deltog som frivillig i 

finska vinterkriget, reflekterar Levander om att brodern kom hem med flera medaljer. I 

kontrast säger han om sig själv att ”jag fick stryk, jag fick svält och umbäranden”.84 Trots de 

påståenden som har redogjorts för ovan konstaterar Levander, i slutet av intervjun, att han är 

stolt över att han var med och att han gjorde något.85 
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Carl Mattson föddes i Östra Emtervik och tillhörde SKP när han reste till Spanien.86 Efter 

spanienkriget flyttade han till Värmland och 1939 kallades han in till armén. Trots att han var 

engagerad kommunist hamnade han aldrig i interneringsläger, och de värsta konsekvenserna 

han nämner från den här tiden är elaka kommentarer och dylikt.87 Värre blev det efter andra 

världskrigets slut, då han åter igen skulle försöka fungera på arbetsmarknaden. Där ifrån 

beskriver han, likt många andra, utfrysning och förföljelse. Bland annat har han en berättelse 

om hur han och en kamrat var de enda som inte blev återanställda på en fabrik, endast 

motiverat med att de var kommunister. Mattson har även skrivit boken Spaniens sak var vår, 

som gavs ut 1982 av ABF Värmland.88 

Nils Sandell föddes i Malmö och jobbade som svarvare samt sjöman innan han reste till 

Spanien för att strida. Även han var medlem i SKP redan vid avresan.89 När han kom hem till 

Sverige igen, på vintern 1938, fick han tillsammans med de andra ett varmt välkomnande och 

löften om arbete och dylikt. Det här visade sig dock vara tomma ord, och 1940 kände han sig 

tvungen att åka till sjöss igen.90 Sandell säger att det kanske är vissa människor som har mer 

respekt för honom eftersom han varit i Spanien, men menar att hans tid där i övrigt inte 

förändrat hans liv särskilt mycket. Även Sandell märkte tydligt av den hets mot kommunister 

som förekom under kriget. Bland annat berättar han att han varit med om att säkerhetspolisen 

gör razzior mot honom och andra kommunister. Han delar även med sig av en historia om när 

han inte fick bli vald till kassör i en verkstadsklubb, då Metall bestämt att inga kommunister 

fick ha fackliga förtroendeuppdrag.91  

Slutligen beskrivs sjömannen Karl Staf, vars födelsedagsartikel i Flamman jag också kommer 

att redogöra för här. Staf föddes 1915, och var medlem i SKU vid tiden för sin avresa.92 Staf 

talar om att den politiska hemvisten inte var av någon större relevans i Spanien, förutsatt att 

man var antifascist. Hans upplevelse var att antifascismen alltid stod i fokus, och att huruvida 

man var kommunist eller tillhörde en annan ideologi inte var särskilt viktigt.93 Efter 

spanienkriget spenderade Staf en stor del av sitt liv som aktiv antifascist utomlands, vilket 

potentiellt sett är en förklaring till varför han inte delar många berättelser om det svenska 

samhället i sin intervju. Däremot nämner han att hans föräldrar inte visste något när han satt 
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fängslad i Tyskland. Detta var, enligt Staf, för att den svenska regeringen inte ville att pressen 

skulle få reda på det. Även vid tiden för intervjun fortsätter Staf, trots sin något militanta 

levnadsbana, att yrka för relevansen i att etablera en fungerande enhetsfront.94 Den 17 Mars 

2005 skrev tidningen Flamman ett reportage om Staf, inför hans nittionde födelsedag. Det är 

en kort men innehållsrik överblick av Stafs livshistoria i den kommunistiska rörelsen. Artikeln 

går igenom hur han bland annat hann med att bli dömd till döden av Nazityskland, jobba som 

korrespondent i Moskva och bli fängslad i Colombia, utöver att strida i Spanien. Det är tydligt 

att han, i egenskap av spanienfrivillig, besitter en form av hjältestatus. Han skrivs om i 

positiva ordalag och tidningen beskriver bland annat hur han var ”vida känd för sin stridbarhet 

och solidaritet”.95  

6.3 Sjöstedts böcker 

Brev till en broder inleds med ett förord av Björn Nilsson, dåvarande sekreterare för Svenska 

Spanienfrivilligas Vänner. Här kopplar han Bengt och de andra spanienfrivilligas kamp till en 

kamp mot modern fascism som breder ut sig i Europa. Nilsson vill att boken ska inspirera 

läsaren i kampen för ett rättvisare samhälle i modern tid.96 I resten av boken är det sällan 

Sjöstedt finner det nödvändigt att göra instick med egna kommentarer och analyser. Snarare 

är det Bengts egen berättelse som genomgående får fullständigt fokus. När han väl gör instick 

är det framför allt för att kontextualisera Bengts individuella upplevelser genom att redogöra 

för hur det större kriget fortgår.  

Det händer dock att Sjöstedt för in viss kritik i texten, både mot Sverige och mot västländerna 

i stort. Tidigt i boken kritiseras noninterventionspakten, och den sätts i kontrast till det stora 

stöd som Tyskland och Italien gav till de spanska fascisterna. Västländernas pakt förklaras 

med syftet ”att förhindra att stöd gavs till den demokratiska spanska republiken”.97 Den här 

tematiken kommer tillbaka senare i boken, när republikens nederlag i Aragonien diskuteras. 

Åter igen används västländernas icke-agerande som en förklaringsmodell för nederlaget och 

västländernas blockad kontrasteras med den intensiva interventionen från Italien och 

Tyskland.98 
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Sjöstedt poängterar även att partipolitisk tillhörighet inte var av någon större relevans, utan att 

antifascism och allmän sammanhållning alltid var det viktigaste.99 Att antifascismen var 

viktigare än politisk läggning trycks även på i andra fall. Inte minst görs det, som redan har 

redogjorts för, en poäng av detta i flera av intervjuerna med spanienveteranerna.  

När Bengt berättar om hemkomsten skildrar han först vad som framstår som ett storslaget 

bemötande, och säger att regeringen gav dem amnesti, trots att de egentligen skulle ha suttit i 

fängelse i ett halvår. I samband med detta inkluderar Sjöstedt följande fotnot: 

Tack vare den starka opinionen tvingades regeringen till abolition, d.v.s. åtalseftergift. 

Det kan sägas vara ett medgivande av de frivilligas kamp för en rättfärdig sak, även om 

det inte fick sägas. Den lag som stipulerade sex månaders fängelse för de frivilliga 

upphävdes dock aldrig. Det kvarstod därför formellt att de frivilliga brutit mot lagen 

och att de därmed var brottslingar som kämpat för demokratin i Spanien.100 

Därmed synliggör Sjöstedt den amnesti som de frivilliga fick, men är fortsatt kritisk till hur 

regeringen förhåller sig till veteranernas agerande. Vidare kallar Bengt det dåvarande 

officiella Sverige för ”halvfascistiskt”, och menar på att spanienveteranerna blev aktivt 

motarbetade. Bland annat var det svårt att få jobb och flera skadade veteraner fick inte 

tillgång till den sjukvård som de behövde.101  

I slutet av boken skriver Sjöstedt ut en relativt dyster skildring av det svenska samhället och 

spanienveteranernas plats i det. Bland annat skriver han att ”de som överlevde kom hem till 

arbetslöshet, fattigdom och ett Sverige som anpassade sig till ett allt mäktigare 

Nazityskland.”102 Han konstaterar att det i det samhället inte var en merit att ha stridit i 

Spanien, och förklarar att Bengt under andra världskriget hamnade i ett interneringsläger för 

antifascister.103 

Under tiden för spanienkriget var Greta delaktig i solidaritetsarbetet, bland annat genom att 

bidra till att samla in pengar. Enligt hennes upplevelse var de flesta människor i Sverige på 

republikens sida under den här tiden, och det var i stort sett endast folk på den yttersta 

högerkanten som försvarade fascistsidan. Hon beskriver deras glädje inför det stöd som 

spanienhjälpen fick, och poängterar att de inom hjälparbetet gjorde skillnad på partipolitik och 

arbete för Spanien.104 Skiftet i attityd gentemot kommunister, och därmed de frivilliga, spårar 

även Greta till vinterkriget. Hon beskriver det som den svåraste tiden, och redogör bland 
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annat för hur folk kunde bli påhoppade på stan för att de läste en kommunistisk tidning. Hon 

berättar även om hur kommunister fick sparken från sina arbeten, blev uteslutna ur sina 

fackförbund och om hur hon själv blev indragen och misshandlad i en trappuppgång, endast 

för att hon var en känd kommunist.105 Greta berättar även utförligt om hur hon och andra 

kommunister blev utsatta för razzior från polisen, en tematik som är kontinuerligt 

förekommande även i andra intervjuer.106 

Greta beskriver interneringslägren som en naturlig följd av hur borgerligheten och 

Socialdemokraterna agerade på den tiden. Hon nämner att Bengt sattes i läger i Öxnered och 

påpekar att situationen för vänsterpersoner i lägren var mycket beroende av vilka som var 

befäl i lägren. Här nämner hon Storsien som ett exempel för där fångarna blev mycket illa 

behandlade. I övrigt framstår framför allt rädslan inför en liknande utveckling som i Danmark 

som den kanske värsta aspekten. När tyskarna ockuperade landet där så hade kommunister 

samlats upp från lägren och skickats direkt till koncentrationsläger. Greta avslutar 

diskussionen om interneringslägren med att kritisera faktumet att de som spärrades in aldrig 

har fått någon form av upprättelse.107 Militära dokument som hade kunnat belysa frågor om 

lägren och eventuell politisk personregistrering är fortsatt hemlighetsstämplade.108 Därmed är 

det fortfarande tystnad som råder och den upprättelse Greta efterfrågar är svår att uppnå. 

Sjöstedts efterord till boken fokuserar på historieskrivningen kring den radikala 

arbetarrörelsen. Han poängterar hur kommunismens historia ofta idealiseras i de egna leden, 

samtidigt som den demoniseras hos meningsmotståndare, och att det därmed aldrig uppstår en 

rättvis och fullständig historieskrivning.109 Han argumenterar för att det är en nödvändighet att 

människor visar respekt för de socialister och kommunister som har slagits för viktiga saker, 

samtidigt som det sker en fullständig uppgörelse med och förkastelse av allt det onda som har 

gjorts i socialismens namn. Vänsterrörelsen måste minnas de odemokratiska krafter som har 

funnits i deras led, samtidigt som man synliggör att Sverige hade varit ett objektivt sett sämre 

land att leva i om det inte vore för personer som Bengt och Greta. Den här kombinationen ser 

han som grundläggande för att en nyanserad och rättvis historieskrivning någonsin ska kunna 

uppnås.110 Han efterlyser ”en större öppenhet i diskussionen om den svenska vänsterns 
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historia och dess bidrag till samhällsutvecklingen”111, och menar att förståelse för den 

komplexitet som beskrivits ovan är ett krav för att detta ska vara möjligt. Avslutningsvis 

skriver Sjöstedt att han hoppas att boken ska kunna bidra till den här utvecklingen.112 

2009 skrev Lars Gogman en recension av Masthugget, Moskva, Madrid i Arbetarhistoria. 

Han skriver att sättet som Sjöstedt gjort om intervjuerna till löpande text gynnar 

läsupplevelsen, men att han trots detta är kritisk till det sätt på vilket intervjuerna används och 

tolkas i boken. Framför allt ställer han sig kritisk till att kommunismens sammanbrott sker 

någonstans under berättelsen, samtidigt som det är oklart vad som är sagt innan och efter att 

detta skedde. Angående vissa av Bengts citat menar han att detta blir direkt problematiskt. 

Bengt var troligtvis kritisk till diktaturer redan innan sammanbrottet, men som Gogman 

påpekar var det svårt att uttrycka den typen av tankar som medlem i kommunistpartiet.113 Han 

avslutar sin recension med att hylla Jonas Sjöstedt och att skriva att ”det är befriande att läsa 

dessa tidigare förbjudna ord.”114 

 

6.4 Övrigt 

I artikeln ”Med Hemingway i sidovagnen”115 skildrar Ove Allanson sin intervju med 

spanienkämpen Erik Wänerås. Wänerås kom till Spanien i augusti 1937 och kom framför allt 

att strida i gerillagrupper, bakom fiendens linjer.116 Efter hemkomsten led han av dålig mage 

och av en reumatism som han fått när han var sjöman och som sedan förvärrats under hans tid 

i Spanien. Han vittnar bland annat om hur spanienkämpar i hemlighet blev svartlistade av 

sjömansförmedlingen i Göteborg.117 Senare, under andra världskriget, blev han inkallad och 

gjorde större delen av sin militärtjänstgöring på Vänern. Under kriget spenderade han även 

sex månader i ett interneringsläger utanför Karlskrona, eftersom han hade spridit flygblad mot 

nazistiska officerare. Där tvingades han att arbeta med vägbygge, tillsammans med andra 

människor som straffades för liknande vänsteråsikter.118 Interneringslägret ska ha legat på ön 

Senoren, och är så gott som icke-existerande i övrigt källmaterial. Det här kan potentiellt 
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förklaras med vad som redogjorts för tidigare, att militär dokumentation kring lägren är 

fortsatt hemlighetsstämplad, förutsatt att dokumenten över huvud taget existerar.119 

Bert Mårald skriver om och jämför offentliga monument över Ådalen, spanska inbördeskriget 

och attentatet mot Norrskensflamman i Arbetarhistoria, nummer 124. Han påpekar bland 

annat att alla konstverken placerades i eller nära arbetarstadsdelar, vilket var lämpligt då det 

var där många av de frivilliga rekryterades.120 La Mano kom till via en tävling, där det enda 

kravet var att den text av Sixten Rogeby som har redogjorts för tidigare skulle inkluderas. I 

övrigt var designen öppen för fri tolkning. Vinnare av tävlingen blev Liss Eriksson, med sin 

skulptur av två händer som kommer samman, och med fem gemensamma fingrar sträcker sig 

emot himlen. Enligt Mårald uttrycker detta både tillgivenhet och hjälplöshet, och han gör 

vidare jämförelser mellan La Mano och Guernica av Picasso.121 Mårald konstaterar även att 

minnesmärkena är platsspecifika, vilket jag kortfattat har redogjort för ovan. Han skriver att 

”deras placering är adekvat men områden som Södermalm och Masthugget har snabbt 

gentrifierats samtidigt som vår tids arbetarklass förflyttats till förorterna.”122 Till följd därav 

har syftet med konstverken förändrats och fungerar, enligt Mårald, inte lika väl för agitation 

längre, utan snarare för reflektion och begrundan.123 Därmed har det, baserat på Michel de 

Certeaus terminologi, skett en glidning där den taktiska dimensionen av konstverket inte 

längre står i linje med den strategiska dimensionen. 

Folke Olsson skrev så nyligen som 2017 en artikel om La Mano i Arbetarhistoria, som 

högtidlighöll att det var 40 år sedan monumentet invigdes. Artikeln pryds med en bild från La 

Manos invigning 1977, samt en bild från första maj 2017 där vänsterns blåsorkester spelar vid 

monumentet. Större delen av artikeln är en genomgång över hur och varför monumentet kom 

till, vilket kortfattat har redogjorts för ovan samt i uppsatsens bakgrund. Olsson skriver att La 

Mano är en välkänd symbol för demokrati, och att den gemensamma samlingen på 1 maj ses 

som ett uppfodrande exempel i relation till att fascismen åter är på frammarsch.124 

Slutligen framstår det som relevant att kortfattat redogöra för föreningen och dess hemsida. 

Svenska Spanienfrivilligas Vänner grundades i februari 2002, för att fylla det tomrum som 

uppstod när Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening lades ner. Till första ordförande i 

 
119 Kieri & Sundström, 1972. S. 108. 
120 Mårald, Bert. Politisk kamp och försonande konst: Från Ådalen till Norrskens-Flamman 1940. 
Arbetarhistoria. Vol. 4, nr. 124, 2007. S. 40. 
121 Mårald, 2007. S. 41. 
122 Mårald, 2007. S. 42. 
123 Mårald, 2007. S. 42. 
124 Olsson, Folke. La Mano 40 år: 1977–2017. Arbetarhistoria. Vol. 3-4, nr 163-164, 2017. S. 90 f. 
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föreningen valdes Helmut Kirschey, en av de spanienfrivilliga som har redogjorts för ovan.125 

Deras hemsida är fylld av relevant information, med underrubriker som ”internationella 

brigaderna”, ”de svenska frivilliga”, ”spanienhjälpen” och ”minnesmärken”.126 Det är tydligt 

att föreningen strävar efter att deras hemsida ska fungera som en bred kunskapsbank, där 

information om de svenska frivilliga kompletteras med bland annat information om andra 

internationella frivilliga och det spanska inbördeskriget i stort. Under rubriken Vår Förening 

finns bland annat följande citat, ursprungligen från Svenska Spanienfrivilligas 

Kamratförenings slutdokument:  

Den kamp som en gång gällde Spanien gäller idag många andra länder, inte minst i 

Europa där fascismen breder ut sig. Den erfarenhet vi kan förmedla är, att fascismen 

måste bekämpas i tid, utan eftergifter och så länge det finns ett samhälle som föder 

fascistiska krafter.127 

Sammankopplingen mellan historisk fascism och moderna fascistiska tendenser har visats på 

även tidigare i undersökningen, och kommer att diskuteras ytterligare i analysen. 

7 Analys 

En faktor som inte kan ignoreras är hur opinionen påverkades av Sovjets invasion av Finland. 

När invasionen skedde och vinterkriget utbröt tog SKP, som en naturlig följd av 

Kominterntaktiken, Sovjetunionens sida i konflikten. Det här var en radikal avvikelse i 

kontrast till den i övrigt enade svenska debatten.128 Situationen blev otvivelaktligen 

problematisk för SKP som förlorade medlemmar i mängder, och även de kommunister som 

inte själva uttalat någon form av stöd för Sovjets angrepp fick utså smädelser och hot på 

grund av partiets ställningstagande.129 I linje med dessa tendenser uppstod potentiella 

frågeställningar gällande exempelvis varför en specifik individ valde att strida på Spaniens 

sida men agerade passivt i relation till kriget i Finland. Gissningsvis ställdes inte frågor av 

samma art till individer som gjorde det motsatta valet. Även hos de som själva har varit och 

stridit i Spanien framstår vinterkriget som den vanligast förekommande katalysatorn till 

diverse former av förtryck gentemot folk inom vänsterrörelsen. Därmed är det svårt att 

diskutera alla olika tendenser separat, då grunden till förtrycket ofta blir svår att identifiera. 

 
125 Svenska Spanienfrivilligas Vänner, Vår förening. http://www.spanienfrivilligasvanner.se/about/. Avläst den 
10/01 2022. 
126 Svenska Spanienfrivilligas Vänner. http://www.spanienfrivilligasvanner.se/. Avläst den 17/01 2022. 
127 Svenska Spanienfrivilligas Vänner, Vår förening. http://www.spanienfrivilligasvanner.se/about/. Avläst den 
10/01 2022. 
128 Hirdman, Yvonne. Sveriges kommunistiska parti 1939–1945, Allmänna förl., Diss. Stockholm: Univ., 
Stockholm, 1974. S. 47. 
129 Hermansson, 1977. S. 47. 

http://www.spanienfrivilligasvanner.se/about/
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Det finns exempel där spanienresan otvivelaktligen är grunden till påhopp eller förtryck, men 

ofta är grunden snarare att individen identifieras som kommunist, med allt vad det innebär. 

För att göra analysen möjlig argumenterar jag därmed för att man i vissa fall behöver tala om 

kommunist som en helhetsidentitet, där spanienfrivillig är en relevant del av identiteten. 

Lundviks avhandling pekade på hur debatten var splittrad kring hur de spanienfrivilliga skulle 

bemötas vid hemkomsten. Dessa tendenser är märkbara när man läser veteranernas skildringar 

av sin egen hemkomst. I linje med detta går det att konstatera att de frivilligas upplevelser 

från hemkomsten och livet därefter i det svenska samhället skiljer sig en hel del. Det finns 

dock vissa tendenser som är så pass frekvent förekommande att det bör synliggöras. Till detta 

hör de frekvent förekommande razzior som många vittnar om, svårigheterna på 

arbetsmarknaden, den eskalerande mängden förföljelse och påhopp i samband med finska 

vinterkriget samt faktumet att så pass många av de frivilliga blev frihetsberövade och sattes i 

interneringsläger. 

Ytterligare en tendens som är kontinuerligt förekommande i de frivilligas intervjuer är hur de 

ser antifascismen som mer relevant än den politiska läggningen och ideologiska 

tillhörigheten. I många intervjuer skildras hur man kunde diskutera partipolitiska aspekter, 

men att dessa diskussioner i regel var av liten till ingen relevans i jämförelse med den 

övergripande antifascismen. Vid flera tillfällen påpekar veteraner hur viktigt det var att man 

lyckades etablera en enhetsfront, och många argumenterar även för att något liknande hade 

varit eftersträvansvärt i den moderna kampen mot fascismen. 

Det är tydligt att en stor del av minneskulturen kring spanienresenärerna är av agitatorisk och 

aktivistisk art. Oavsett om det är uttalat eller inte, vilket varierar, framstår det som ett 

genomgående tema att man skriver om historisk aktivism för att inspirera modern aktivism. 

Dessa tendenser går exempelvis att se tydligt om man analyserar citatet från Vänföreningens 

hemsida, eller Björn Nilssons förord till Brev till en Broder. I bägge dessa exempel talar man 

om historisk fascism och uttalar en förhoppning om att inspirera den moderna kampen mot 

fascistiska tendenser. 

I Jonas Sjöstedts fall går det till stor del att använda hans egna inledningar och slutord för att 

identifiera syftet med hans historiebruk. Den kanske tydligaste tendensen här är att Sjöstedt 

vill använda de spanienfrivilliga för att sprida en mer nyanserad bild av socialismen. Han 

diskuterar stalinismen och tar som väntat tydligt avstånd ifrån den, och kontrasterar sedan 

dess ondska med det goda som Bengt, Greta och andra kommunister gjorde och stod för. Med 
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detta i åtanke vill jag argumentera för att Sjöstedt representerar en annan del av 

minneskulturen än den mer tydligt agitatoriska. De tendenser som Sjöstedt tycks representera 

återkommer i relation till monumenten, vilket jag kommer att visa på nedan. 

Både Nilsson Mohammadi och Johansson visade i sina respektive avhandlingar hur minnen 

och berättelser används för att skapa och bekräfta kollektiva identiteter. Dessa tendenser går 

även att återfinna i det material som har redogjorts för i huvudstudien, både sett till vad 

veteraner uttrycker i intervjuer och hur minneskulturen ser ut kring de spanienfrivilliga i 

allmänhet. Det uppstår en tydlig gruppering bestående av de som gjorde något och kämpade 

emot fascismen, i kontrast till de som inte gjorde något eller aktivt motarbetade deras 

frihetskamp. Händelserna kring de spanienfrivilliga bekräftade till stor del de kollektiva 

utgångspunkter som människor redan hade angående sina politiska motståndare. De som 

engagerade sig på Spaniens sida fick det bekräftat för sig att majoritetssamhället, när det 

kommer till kritan, kommer att ställa sig på fascisternas sida eller i bästa fall agera passivt och 

inte göra någonting. Det är i detta som den kollektiva identiteten stärks. Man hade fått det 

bekräftat att när fascisterna mobiliserar är det endast vänsterrörelsen som kommer att göra 

något för att stoppa dem. Dessa tankar uppstod med stor sannolikhet redan under krigets gång, 

och de är även tydligt märkbara i hur de moderna källorna skriver om de spanienfrivilliga i 

kontrast till noninterventionspakten.  

Vidare kan vi i linje med Johanssons undersökning se hur händelserna snabbt blev politiskt 

laddade och att det pågick en kamp över den korrekta tolkningen av förloppet. Därmed är det 

även relevant att ställa sig frågor om huruvida det spanska inbördeskriget och de 

spanienfrivilliga har varit relevanta faktorer när det görs tolkningar av det moderna Sveriges 

framväxt. Det finns relativt stora belägg för att åtminstone konstatera att materialet 

överensstämmer med Johanssons slutsatser när det kommer till att det har skiftat vilken 

grupps tolkning som anammas av samhället i stort. Dessa svängningar tycks i stor 

utsträckning gå direkt i linje med majoritetssamhällets syn på kommunister i stort. När 

inbördeskriget bryter ut framstår det som att en majoritet av människor står på de frivilligas 

sida, trots att regering och offentlighet motarbetar dem i linje med noninterventionspakten. 

Detta förändras i samband med att Sovjet invaderar Finland, och en ny opinion uppstår som 

står sig åtminstone fram tills Stalingrad. Den svenska majoriteten tycks i dessa sammanhang 

basera sina moraliska ställningstaganden på vad som är politiskt bekvämt och gynnar deras 

individuella intressen. 
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Sett till Karlsson och Zanders typologi över historiebruk bör det först och främst påpekas att 

de olika kategorierna inte på något sätt är dikotomier. Allt bruk kommer med stor sannolikhet 

att röra sig emellan kategorier och befinna sig på någon form av spektrum. Med det sagt finns 

det klara fördelar med att försöka identifiera vilken form av användning som är dominant i ett 

visst sammanhang, för att därefter kunna göra mer nyanserade analyser. Vid första anblick 

framstår kanske det ideologiska bruket som närmast till hands, en tankegång som är logisk 

men brister i vissa relevanta aspekter. Grunden i det ideologiska historiebruket ligger i att 

använda historien för att legitimera och rationalisera en maktposition. Därmed är det snarare 

något som sker från ett överstatligt håll, och blir inte tillfredställande att applicera på det bruk 

där ett tydligt underifrånperspektiv redan har identifierats. Snarare framstår det pedagogisk-

politiska och existentiella bruket av historia som vanligast förekommande i materialet. Det 

pedagogisk-politiska bruket är ett metaforiskt och symboliskt historiebruk där man 

simplifierar relationen mellan historien och nutiden.130 Det här kan till viss del synas i det 

agitatoriska bruk som har synliggjorts, där kopplingar görs mellan exempelvis den historiska 

fascismen och moderna radikala strömningar. Det existentiella bruket uppstår i ett behov av 

att minnas, med syftet att orientera och förankra sig i samhället.131 Dessa tendenser går att 

synliggöra i det bruk där minneskulturen används aktivt för att bekräfta identiteter. 

Som tidigare har konstaterats skriver Frykman att minnesmärken samverkar med det urbana 

rum där de är placerade till att skapa en bild av stadens framtid. Sett till övrig litteratur som 

har redogjorts för kring minnesmärken, i kombination med konstaterandena ovan om att 

minneskulturen ofta är av agitatorisk natur, framstår det som naturligt och medvetet att 

monumenten placerades i politiskt relevanta stadsdelar. Det ursprungliga syftet var i sådana 

fall att arbetare skulle se monumentet och visualisera den antifascistiska utopin, troligtvis i 

grunden baserad på vänsterns normer och politiska ställningstaganden. Visualiseringen skulle 

i sin tur bidra till att skapa nya generationer av vänsterinriktade aktivistister med kunskap om 

de spanienfrivilligas uppoffringar som en relevant del av deras historiemedvetande och 

därmed deras ideologiska världsbild. När man gör en analys i nutid behöver dessa tendenser 

dock troligtvis nyanseras med de konstateranden som gjordes i huvudstudien, om att den 

taktiska dimensionen av monumentens liv har förändrats med tiden. Denna förskjutning går i 

linje med det som beskrivits ovan angående Sjöstedts historiebruk, vilket i sammanhanget 

tyder på en relativt konsekvent minneskultur. 

 
130 Karlsson & Zander, 2009. S. 66. 
131 Karlsson & Zander, 2009. S. 60. 
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Slutligen framstår det som relevant att synliggöra hur Svenska Spanienfrivilligas Vänner är en 

del av en minneskultur i sig självt. Organisationens verksamhet pågår i en avgränsad 

vänsterkontext, där historiebruk och minneskultur konsekvent sker. Det allmänna bruket som 

pågår på hemsidan kan kopplas till det existentiella historiebruket, där just bevarandet av 

minnet framstår som det enskilt största målet. Vidare är en stor del av informationsflödet som 

publiceras skrivet i andra sammanhang, vilket gör att minneskulturen är varierande och bruket 

svårdefinierat.  

Som en avslutande kommentar kan det vara intressant att reflektera över det påstående som 

gjordes i uppsatsens inledning, gällande huruvida det går att argumentera för att det pågår ett 

aktivt osynliggörande av de spanienfrivilliga. För att på vetenskaplig basis kunna säga något 

konkret om detta hade vidare studier behövt genomföras. Exempelvis hade en 

läromedelsanalys kunnat ge en mer nyanserad bild över områden där jag enbart vågar 

teoretisera. Detta kommer jag att röra vid närmre i slutdiskussionen. Med det sagt finns det 

åtminstone tendenser i materialet som pekar på att teorin bör tillskrivas viss relevans, även om 

den inte kan bekräftas fullständigt. Till dessa tendenser hör faktumet att spanienfrivilliga 

aldrig har fått ett allmänt erkännande, faktumet att dokumentation från och om 

interneringslägren inte finns tillgängliga samt faktumet att de frivilliga inte nämns i Levande 

Historias artikel om inbördeskriget. 

7.1 Slutdiskussion 

Arbetet har grundat sig i en tudelad frågeställning, där den första aspekten berör hur 

veteranerna upplever och beskriver sin plats i samhället efter hemkomsten. De 

spanienfrivilliga har som sagt varierande upplevelser av hemkomsten och av livet i det 

svenska samhället under andra världskriget och efterkrigstiden. Däremot finns det vissa 

genomgående tendenser som är så pass konsekventa att det behöver synliggöras. Till dessa 

framstår framför allt razzior, svårigheter på arbetsmarknad, förföljelse, påhopp, internering 

och ett fokus på enhetsfront som viktiga att poängtera. 

Den andra delen av frågeställningen har omfattat hur vänsterns minneskultur kring kriget och 

veteranerna tar sig uttryck. Här är det viktigt att den inneboende komplexiteten i en 

minneskultur respekteras, och det är därmed svårt att kortfattat redogöra för dess tendenser på 

ett tillfredställande sätt. En frekvent förekommande del i minneskulturen är i vilket fall ett 

syfte som framstår vara av agitatorisk natur. De frivilligas berättelser används för att inspirera 

modern aktivism och man relaterar deras strid mot den spanska fascismen till en modern 
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kamp emot liknande tendenser. Exempelvis Sjöstedt och de monument som har studerats 

tyder på en annan del av minneskulturen. Här är syftet av en mer lågmäld natur, där man 

försöker få konsumenten att begrunda händelserna och skapa sig en mer nyanserad bild över 

historisk socialism. 

Som jag tidigare har varit inne på hade det behövts vidare studier för att kunna säga något 

konkret angående samhällets eventuella osynliggörande av de spanienfrivilliga. En 

kvantitativt inriktad läromedelsanalys hade kunnat ge en mer nyanserad bild över områden 

där jag, baserat på mitt material, endast vågar teoretisera. Vidare finns det troligtvis goda 

möjligheter att studera minneskulturen kring de spanienfrivilliga utifrån en tidningsstudie. Att 

utgå ifrån exempelvis Ny Dag och Norrskensflamman och därifrån undersöka hur ofta de 

nämns och vad som skrivs när de väl nämns. Troligtvis finns det även goda möjligheter för att 

göra en studie som liknar det här arbetet, fast i utökat format. Exempelvis hade en bredare 

tidningsstudie kunnat bidra till att nyansera hur diskussionen kring de spanienfrivilliga såg ut. 

Förhoppningsvis har det här arbetet varit en liten del i den mycket större process som krävs 

för att sprida ett ljus över dessa osynliggjorda röster. 

8 Didaktisk reflektion 

Låt oss återvända till Ken Loachs film, där det här arbetet tog sitt avstamp. I Land & Frihet 

består ramen för berättelsen av att Davids barnbarn undersöker hans gamla brev och papper 

efter att han har avlidit. Genom sitt utforskande får hon reda på att David var kommunist och 

spanienfrivillig, och i takt med att hon gräver sig djupare utspelar sig hans liv framför henne. 

Jag vill argumentera för att den här formen av historia, alltså en historia som är grundad i 

personliga skildringar, har potential att nå elever som annars inte är särskilt engagerade i 

ämnet. Den mikrohistoriska aspekten kan potentiellt sett visa för eleven att ämnet i grunden 

har med människor att göra. Att det är personer med tankar, åsikter och drömmar som utgör 

aktörerna i alla de större händelser och processer som ämnet redogör för. Det här kan vid 

första anblick låta som självklart, men trots det framstår det som att elever ofta endast får 

bemöta politisk historia, där berättandet sker i stora svep och utan individfokus.  

Vidare finns det flera sätt att koppla det här arbetet och dess slutsatser till ett 

skolsammanhang, inte minst när man ser till historiebruk. I det centrala innehållet för Historia 

1b ingår bland annat ”hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och 

politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om 
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gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.”132 Den här delen 

av det centrala innehållet stämmer in väl på det här arbetets tematik. Med tanke på hur 

applicerbart det är i relation till moderna konflikter hade läraren kunnat konstruera ett helt 

område kring det spanska inbördeskriget, de svenska spanienfrivilliga och den debatt som 

pågick runt omkring händelserna. I det moderna samhället bemöter eleverna dagligen stora 

mängder information, och det tillhör skolans ansvar att se till att de är utrustade för att hantera 

detta på ett lämpligt sätt. För att göra det behöver eleverna inte endast grundläggande 

källkritik, utan även förståelse för att ett stycke information som i sig är korrekt kan vinklas 

och användas på olika sätt, med olika syften. Dessa tankar bekräftas inte minst av det syfte 

som finns formulerat i ämnesplanens inledning. Där står det att eleverna ska få ”utveckla sin 

förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och 

uppfattningar om framtiden.”133 Ovanstående tendenser innebär också, enligt Torbjörn Sandén 

och Tom Wikman, att vi behöver utveckla ett syntetiserande tänkande. Eftersom 

informationsmängden i samhället ökar behöver eleverna kunna sammanfatta information från 

flera olika källor och sedan basera sina resonemang därefter.134 

En klassrumsdiskussion som är baserad på det som redogjorts för ovan hade kunnat föras i 

flera olika riktningar, och vara baserad i flera olika former av material. Ett exempel som 

framstår som nära till hands är att basera diskussionen på en film. Här kan det vara värt att 

poängtera att filmvisning i sig långt ifrån alltid kan anses vara god undervisning. Det behöver 

finnas ett tydligt syfte för varför den specifika filmen visas, och det behöver finnas incitament 

för eleverna att vara aktiva deltagare under hela filmens gång. Ett simpelt sätt att uppmuntra 

detta skulle kunna vara att ge eleverna relevanta frågor som behöver besvaras under filmens 

gång. Diskussionen hade även kunnat grundas i en politisk artikel, som använder sig av 

historiska skeenden för att underbygga sina argument. Därmed kan eleverna först och främst 

identifiera de historiska händelserna som används, på vilket sätt och i vilket syfte de används 

och av vem de används. Därefter kan man till exempel låta eleverna resonera kring vilket sätt 

en debattör från motsatt sida av det politiska spektrumet hade valt att använda samma 

historiska händelse. 

Oavsett vilken väg läraren väljer framstår det som att diskutera kring konceptet minne med 

eleverna är en relevant och produktiv ingång. Vad händer efter en händelse som det spanska 

 
132 Skolverket, historia 1b, centralt innehåll. Avläst den 18/01 2022. 
133 Skolverket, historia, ämnesplan, syfte. Avläst den 18/01 2022. 
134 Sandén, Torbjörn & Tom Wikman. ”Att leda lärande.” I Allmändidaktik: Vetenskap för lärare. Sven-Erik 
Hansén och Liselott Forsman (red.), 249–268. Andra upplagan, studentlitteratur, Lund, 2017. 
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inbördeskriget och vad får detta för konsekvenser för individen? Om läraren får eleverna att 

resonera kring den här typen av frågor borde det både kunna väcka intresse och vara 

gynnsamt för utvecklandet av deras allmänna historiemedvetande. 
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