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Abstract 

This study will illuminate how Kalmar Communist worker’s commune dutifully follows the Soviet 

ideology in the 1940s and how their position and actions change over time. With the help of archive 

material from Folkrörelsearkivet in Kalmar, the survey also will describe how the party in Kalmar 

chooses to express their propaganda, both in terms of spreading the Soviet Union´s ideologies and 

their own political positions within the national borders. Above all, the study aims to deduce how 

Kalmar Communist worker`s membership number and electoral results were affected by major 

external occurrence. The party´s support received a huge boost at the end of the World War II, while 

the crisis in Hungary 1956 and the Soviet invasion of Czechoslovakia in 1968 did not result in the 

same development.  

An interesting theoretical aspect is also visible by comparing a similar example with the Communist 

Party in United Kingdom with their counterpart party in Kalmar. In the United Kingdom, there was 

a public fear of the Soviet Union’s involvement and close cooperation with the Communist party of 

the Soviet Union. They feared that the Soviet Union by way of the British Communist Party could 

influence the domestic policy and the national society, and in this way, get inside the country´s 

borders, and gain advantage during the current cold war.  

 

 



 

 

Förord.  

Ett stort tack riktat till Robert Reimby på folkrörelsearkivet i Kalmar som 

varit till stor hjälp både med sökande av material samt förslag och idéer som 

givit undersökningen intressanta vinklingar. 

Även ett stort tack till min handledare Fabian Persson vars stora kunskaper 

och erfarenheter i både historia och uppsatsskrivande bidragit till studiens 

utformning och innehåll. 

Utan dem hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra. 

Stort tack!   
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1. Inledning 

Donald J Trump har nyligen tillträtt som Amerikas nya president. Hos människor världen över 

växer oron kring att Trump ska förverkliga de uttalanden som han både innan och efter 

valkampanjen talade för. Den blivande presidenten menar att Amerika ska visa styrka i arbetet mot 

fred, därför betonar han betydelsen av att förbättra och utveckla USA:s avskräckande förmåga. I 

flera uttalanden kan man höra hur Trump talar om att inte bara stärka sina militära styrkor utan även 

bygga ut den nukleära kärnkraften och att han inte är rädd för att anta en ny kapplöpning. 

Efter Trumps uttalanden kommer självklart en annan stor nations ledares svar som ett brev på 

posten. Rysslands högste styrande person Vladimir Putin kommenterar Trumps uttalanden med att 

om USA stärker sin militära potential av strategiska nukleära styrkor så kommer även han att göra 

det. 

Tuppfäktningen och munhuggandet mellan nationerna har alltså redan blossat upp. Vi har genom 

historien upplevt det tidigare och sannolikheten till att ordkriget kommer att fortsätta känns 

dessvärre ganska stor. Vad resultatet blir är bara något som vi kan spekulera kring och hur vida det 

kommer att bli en ny kapprustning eller inte kan bara framtiden utvisa. 

 

Något som vi däremot kan undersöka närmare är hur utvecklingen tedde sig tidigare under 

historien. Den här uppsatsen kommer därför att belysa hur kommunismen mötte kapitalismen på 

nationell nivå men framförallt på en lokal nivå. Studiens fokus ligger i att försöka beskriva hur 

kommunisterna i staden Kalmar i östra Småland hanterade stora politiska beslut, händelser och 

kriser, både ur ett nationellt som internationellt perspektiv, samt hur det mottogs av befolkningen. 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundsavsnitt som beskriver hur Sverige och Kalmar kom i kontakt 

med Sovjets kommunistiska idéer samt hur Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti bildas. 

Bakgrunden beskriver även hur partiets namn och politiska ställningstagande har förändrats genom 

årtiondena. Under de tre årtiondena 1940-50- och 6o-talen kommer olika nedslag att göras. Hela 

undersökningen bygger på dessa nedslag, bland annat i form av andra världskriget under 1940-talet, 

Ungernkrisen under 1950-talet och Sovjetunionens invasion av Tjeckoslovakien under 1960-talet. 

Riksdagsval och kommunalval används för att granska hur den allmänna uppfattningen påverkades 

av olika händelser som sker runt om i världen. Genom att granska både nationella som kommunala 

val kan man se om medlemsantalet och röststatistiken i Kalmar följer samma kurva som 

valresultaten över hela landet visar, eller om den på något sätt skiljer sig. 

 

Partiet i Kalmar kom att gå under namnet Kalmar kommunistiska arbetarkommun. Som man kan 
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utläsa av namnet räknades Kalmar som en av flera arbetarstäder där partiet genom styrelsemöten 

bedrev sin organisation. Undersökningen ska visa hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun tar 

del av en större organisations politiska agenda. 1919 bildades i Ryssland Kommunistiska 

Internationalen (Komintern), det var en sammanslutning av kommunistiska partier världen över. 

Tanken med Komintern var att organisationen skulle utgöra ett världsomspännande kommunistparti 

som skulle sprida ideologin vidare. Under studien kommer vi se hur Kalmars kommunistiska 

arbetarkommun agerar gentemot Kominterns olika politiska beslut och hur man väljer att framföra 

sin propaganda till att både värva nya medlemmar och för att kunna vara med och påverka i 

samhället. Vidare kommer vi att få följa vilken inriktning Kalmar kommunistiska arbetarkommun 

tar efter att Komintern 1943 av olika anledningar tvingades att lägga ner sin organisation.             

    

2. Syfte 

Strävan med uppsatsen är att granska hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun hanterade den 

sovjetiska kontrollen över öst under 1940-1960-talens dramatiska händelser, vilket 

ställningstagande man tog och hur man motiverade det. Vidare är syftet att undersöka om 

resonemanget att bandet mellan Sovjetunionen och det kommunistiska partiet på riksnivå även går 

att finna på en lägre och lokal nivå i Kalmar, samt om det skiljer sig över tid, närmare bestämt 

mellan årtiondena 1940-1950-och 1960-talen. 

 

Det övergripande syftet är att granska hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun valde att ta del av 

Kominterns organisatoriska beslut. Följer man deras uppmanande åsikter till punkt och pricka eller 

väljer man en egen väg? Oavsett resultatet ska uppsatsen studera hur man framför sina politiska 

åsikter för att öka sitt medlemsantal eller valresultat för att på ett mer övergripande sätt införliva 

sina intressen i det politiska samhället. 

 

Sverige har under en längre tid varit ett fritt och demokratiskt land där befolkningen kunnat uttrycka 

sina åsikter och uppfattningar utan någon diktators styrande vilja. Det mer teoretiska syftet blir 

därför att genom Kalmar kommunistiska arbetarkommuns medlemsantal och valresultat undersöka 

hur befolkningen i Kalmar har valt att stödja partiet under en period kantrad av krig, konflikter och 

politiska beslut.     
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3. Frågeställningar 
 

• Hur hanterade Kalmar kommunistiska arbetarkommun den sovjetiska kontrollen över öst 

under 1940-1960-talens dramatiska händelser, vilka ställningstaganden tar man och hur 

motiverar man detta? 

• På vilka sätt bedrev Kalmar kommunistiska arbetarkommun sin propaganda?  

• Vilka konsekvenser hade det sovjetiska ställningstagandet på det kommunistiska partiet i 

Kalmar över tid? 

• Hur kan man som lärare använda sig av materialet i skolan vid undervisning för elever? 

  

 

4. Metod 

Här beskrivs vilken metod som använts för att genomföra undersökningen. Här förklaras även vilket 

material som har använts, varifrån det kommer och hur bearbetningen har gått till. 

Uppsatsen består både av en kvalitativ samt en kvantitativ del. Den kvalitativa delen besvarar de två 

första frågeställningar utifrån nedanstående beskrivet källmaterial. Tanken är att den kvalitativa 

delen ska skapa en djupare förståelse kring attityder och idéer som visar varför Kalmar 

kommunistiska arbetarkommun genom historien har handlat och beslutat som man gjort. Den 

kvantitativa delen är till för att svara på den tredje frågeställningen angående Kalmar 

kommunistiska arbetarkommuns medlemslistor och valstatistik åren 1940-1960. Den kvantitativa 

delen kommer för det mesta att presenteras genom olika former av tabeller för att förstärka den 

kvalitativa delen.    

 

I staden var organisationen uppdelad i tre olika avdelningar, Kalmar norra, Kalmar södra och 

Kalmar Berga. I undersökningen kommer dock ingen uppdelning mellan de olika avdelningarna att 

ske, istället är deras medlemsantal adderat med varandra för att visa en sammanslagen bild av 

antalet kommunister i Kalmar stad. 

 

 

4.1. Källmaterial 

Det huvudsakliga materialet och primärkällan i studien är hämtat från Folkrörelsearkivet i Kalmar. 

Det kommunistiska partiet i Kalmar har lämnat efter sig material i form av årsberättelser, protokoll, 

cirkulärskrivelser, revisioner, korrespondens, mötesprotokoll och månadsrapporter som ter sig i 

olika former, både tryckt och otryckt. I materialet hittades även bevarade flygblad, dessa har varit 
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väldigt användbara för att svara på frågeställningen om hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun 

framförde sin propaganda.       

 

Det aktuella källmaterial som behandlats i studien är böckerna En marxistisk teori för politisk 

handling (1980), Bidrag till partihistoria (1973), Med historien som motståndare: SKP/VPK/V och 

det kommunistiska arvet (2013), I kamp för socialismen (1982) samt Svensk politisk historia (2015). 

Boken Bidrag till partihistoria (1973) skriven av Per Olov Zennström är vald för att ge information 

till uppsatsens bakgrund. Den beskriver kommunismens tidiga historia om hur Sverige kom i 

kontakt med ideologin och hur ett parti växte fram. Författaren Petter Bergner har skrivit boken 

Med historien som motståndare (2013), vilket också har bidragit till studiens bakgrund. Boken står 

för bakgrundens vetenskapliga litteratur för att förhindra en vinklad historia. 

I kamp för socialismen (1982) är skriven av Nils J Berg. Den används löpande under uppsatsen för 

att förtydliga och förklara materialet från Folkrörelsearkivet i Kalmar. Boken är en kortfattad 

framställning av det svenska kommunistiska partiets historia mellan åren 1917–1981. Vänsterpartiet 

kommunisternas utarbetade studiekurs Marxistisk teori för politisk handling (1980) hjälper 

uppsatsen att förklara olika begrepp som är relevanta vid dess framställning i studien. 

Svensk politisk historia (2015), skriven av Tommy Möller handlar om utvecklingen inom svensk 

politik och hur utmaningar som maktkamp, politisk kultur och reformer hanteras i takt med att 

samhället förändras.   

Böckerna En marxistisk teori för politisk handling, Bidrag till partihistoria och I kamp för 

socialismen är alla skrivna av kommunister eller vänsterförespråkare. De ger en officiell bild av sitt 

parti och deras ideologier. Det innebär att innehållet kanske inte alltid stämmer överens med 

verkligheten utan mer speglar en bild från händelser som ställer partiet eller ideologin i god dager. 

Dock skapar böckerna en intressant aspekt till studien. Genom dessa får vi kunskap och kännedom 

om hur partiet diskuterade olika ställningstaganden och konflikter.      

 

Utöver det ovan beskrivna källmaterialet har jag även använt två Internetkällor. Statistiska 

centralbyrån användes för att få information om den historiska valstatistiken över valåren 1914-

2014. Statistiken beskriver hur många procent av de röstberättigande enskilt parti erhållit genom 

åren. För att förstå kommunal valstatistik eller medlemssiffror i Kalmar genom olika årtal används 

hemsidan för ett större perspektiv, där resultat mellan de årtionden som uppsatsen belyser beskrivs 

både ur ett nationellt som kommunalt synsätt. Vidare Sveriges riksdags hemsida där statens 

offentliga utredningar publicerat ett dokument angående övervakningen av SKP-komplexet skriven 

av Gunnar Brodin, ordförande i säkerhetstjänstkommissionen. Den beskriver hotbilden från 

Sveriges Kommunistiska Parti och dess förbundna organisationer och företag från året 1917 till 
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slutet av 1960-talet. 

4.2.  Avgränsningar 

Tanken med studiens tidsrymd är beskriva hur Kalmar kommunistiska arbetarkommuns politiska 

åsikter, medlemsantal och valresultat har förändrats genom åren. Valet att undersöka partiet mellan 

åren 1940 och 1960 grundar sig i att stora händelser och konflikter som andra världskriget och kalla 

kriget äger rum under perioden. Det finns även andra stora konflikter som orsaker konsekvenser 

som gör att det är intressant att undersöka hur allmänheten ställer sig i kampen mellan 

kommunismen och kapitalismen på en lokal nivå. 

 

När materialet granskades upptäcktes att det fanns stor skillnad mellan årtiondena om vad som hade 

bevarats eller inte. Som vi kommer att få se under studien växer sig kommunismen starkt under 40-

talet på grund av sina insatser i andra världskriget. Under den här perioden finns väldigt mycket 

material bevarat. Dock kommer det en tid då partiet tappar i intresse på grund av radikala beslut. 

Materialet blir allt tunnare, kanske beroende på att man misslyckats politiskt eller att man ångerfullt 

anser att man valt att stödja andra länders oetiska ageranden. Om Kalmars kommunistiska parti valt 

att inte bevara anteckningar från styrelsemöten under den här tiden eller helt enkelt raderat det 

efteråt kan man bara spekulera i. Frågan som ställdes till mig när jag granskade materialet var om 

jag skulle välja en annan tidsperiod, byta inriktning eller ta mig an problemet. Valet föll på det sista 

alternativet på grund av nyfikenheten om att den meningsbärande tystnaden kan vara en del av en 

maktstrategi. Jag tog mig friheten att resonera kring tystnaden hos kommunisterna i Kalmar för att 

inte riskera att viktiga och intressanta frågor lämnades osagda. 

5. Teori 

I min teori kommer jag ta utgångspunkt i en hypotes om vilken utrikesställning Kalmar 

kommunistiska arbetarkommun tar utifrån deras politiska arbete. Väljer man en väg som riktar sig 

mot en mer inrikes anpassad politik eller ter den sig som en del i en större organisation 

internationellt. 

 

Till min hjälp väljer jag att använda mig av ett engelskt exempel i form av artikeln The secret 

battalion: Communism in Britain during the cold war. Artikeln är skriven av Phillip Deery och 

undersöker samspelet mellan den inhemska och den internationella oron, samt samspelet mellan en 

lokal underkastelse till Moskva och den aggressiva sovjetiska utrikespolitiken. Deerys exempel 

bygger på en hänsynslös konflikt som bryter ut i London efter andra världskriget hos stadens 

hamnarbetare. En strejk träder i kraft, en strejk som man hävdade var iscensatt av kommunistpartiet 
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i Storbritannien. Enligt uppgifter menar man att strejken hade en internationell koppling, eftersom 

kommunistpartiet var ett instrument för Kreml, vars utrikespolitik var att förvärra det kalla krigets 

spänningar. Att tvisten sammanföll exakt samtidigt med ett antal andra strejker i det brittiska 

samväldet var en ytterligare bekräftelse av en synkronisering i tid, metod och mål av den 

internationella kommunismen.
1
 

 

Därför är det intressant att se om undersökningen kan ge svar på om kommunisterna i Kalmar 

agerade utifrån det bästa ur det nationella svenska perspektivet, eller om man handlade utifrån 

Sovjetunionens ideologier. Vidare om det hos övriga partier i Sverige fanns en liknande oro som 

den i Storbritannien angående en allt för stor rysk inblandning genom det kommunistiska partiet i 

svensk politik. 

6. Bakgrund 

För att vi ska förstå hur kommunistpartiet i Sverige, och då även i Kalmar, har valde att framföra sin 

politiska agenda, kommer jag i det följande att presentera partiets bakgrund. Under 

bakgrundsavsnittet kommer mycket av litteraturen vara hämtad från källor som publicerats av 

förespråkare för det kommunistiska partiet. Det för att få en tidig insikt i hur personer inom partiet 

valde att framföra sin syn både på bildandet samt deras ideologier. Som läsare bör man vara 

medveten om att det vänsterinriktade materialet visar en officiell bild av hur kommunisterna såg på 

sig själva, vilket innebär att det kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten.     

 

I samband med den allmänna revolutionära vågen som svepte över Europa under slutet av första 

världskriget bildades partiet. Detta skedde således ursprungligen 1917, mellan februari och 

oktoberrevolutionen i Ryssland. Socialismens främsta historiska seger ledde till skapandet av 

arbetarnas och böndernas första stat.   

Zennström beskriver hur Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildades 1917. Den drivande 

kraften bakom bildandet var det dåvarande socialdemokratiska ungdomsförbundet som hade varit 

aktivt sedan 1903. Det hade under ett årtionde utvecklat en allt slagkraftigare opposition mot den 

socialdemokratiska partiledningens politik. Man ansåg att ledningen var jasägare och att man vände 

kappan efter vinden. Zennström hävdar att ungdomsförbundet var revolutionärt, antiliberalt och 

ställde sig starkt i socialismens kamp mot kapitalism och militarism. Under första världskriget 

agerade ungdomsförbundet hårt mot partiets högerledare, speciellt Hjalmar Branting, därför att man 

ansåg att dessa förde en så kallad kompromisspolitik. Misstankar kring samarbete med liberalerna 

                                                 
1
Deery (2008) The secret battalion: Communism in Britain during the cold war, s 1. 
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bidrog till växande oro i ungdomsförbundet, en oro som grundade sig i att man var på väg att fly 

från partiprogrammets socialistiska principer och idéer.
2
    

 

Vi vet nu varför en missnöjd del av det socialdemokratiska partiet växte fram och skapade en 

vänsterrörelse, dock kvarstår frågan om hur ungdomsförbundet kom i kontakt med kommunismens 

politiska ståndpunkter och hur man manifesterade sitt ställningstagande gentemot det svenska 

folket. 

Efter februarirevolutionen i Ryssland 1917 hade Lenin tvingats fly landet. Zennström beskriver hur 

Lenin under sin genomresa från landsflykten i Schweiz till Petrograd förde diskussioner med 

svenska vänsterledare i Stockholm. Lenin hade synpunkter på den svenska partistriden, därför förde 

han samtal med vänsterledarna ur den ryska revolutionens perspektiv. I Fredrik Ströms bevarade 

anteckningar får vi följa hur diskussionen ägde rum. Lenin inleder samtalet med följande citat: 

 

Den ryska revolutionen står blott i sin begynnelse. Den är en fortsättning av revolutionen 

1905. Den är ännu en borgerlig revolution, framkallad av kriget och arbetarnas uppror. 

Denna borgerliga revolution måste förvandlas till en arbetarrevolution. De borgerliga 

kommer att få stöd av arbetarrörelsens högerelement, socialpatrioterna, som vill fortsätta det 

imperialistiska kriget. Vi kommer att kräva bröd, fred och frihet. Kadeterna, oktobristerna 

och godsägarna har ställt sig välvilliga till revolutionen i hopp om att undgå en 

arbetarrevolution och ett bondeuppror. Vi måste skapa ett konvent av arbetare, soldater och 

bönder        

 

Efter Lenins inledande presentation följer ett samtal mellan just nämnda och ungdomsförbundets 

Fredrik Ström: 

 

Lenin: Det pågående kriget är imperialistiskt och måste förvandlas från krig om byte och 

erövringar till krig mellan förtryckare och förtryckta; detta nya krig medför fred och frihet 

åt alla nationer. Den ryska revolutionen kommer att gå vidare, tills friheten och 

proletariatet har segrat i alla länder 

 

Ström: Men finns garantier härför? 

 

Lenin: Garantierna är produktionens revolution och det klassmedvetna proletariatet. Vi går 

till mötes ett sekel av väldiga krig och revolutioner. Revolutionen är utvecklingens 

lokomotiv. Vi är lokförarna. Den ryska revolutionen är bara början. 

 

Ström: Hur går det med demokratin och den inre rörelsefriheten? Vi svenskar är 

                                                 
2
Zennström (1972), s 5. 
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fredsvänner, demokrater och ganska individualistiska. 

 

Lenin: Svenskarna är ett organisationsfolk och ett bildat folk, men ni är pacifister. Även ni 

på yttersta vänstern är borgerliga pacifister. Era storborgare ser klarare än ni på dessa ting. 

Ett tsaristiskt, imperialistiskt Ryssland har varit och förblir en fara för de skandinaviska 

folken. Ni kan inte möta en tsararmé med bönder och utan gevär. Den ryska revolutionen 

befriar er från krigsfara. Finland ska bli fritt, först av alla stater. Likaså Polen och de 

baltiska staterna. Det revolutionära Ryssland måste befria alla av tsardömet erövrade och 

undertryckta folk. 

 

Ström: Men hår går det med den inre demokratin under dessa förhållanden? 

 

Lenin: Genosse Ström, hur är det med Liebknecht i Tyskland, med MacDonald i England, 

med Höglund i Sverige? Var är demokratin? Var är yttrandefriheten? Var är personlig 

säkerhet? Den borgerliga demokratin är rutten och blott formell. Hur är det med 

proletariatet i Sverige? Har det rösträtt, social trygghet, garanti mot förtryck? Nej, ni har 

själva måst bryta med Branting och det har ni gjort rätt i. Och dock har Sverige världens 

mest utvecklade borgerliga demokrati. Den sociala revolutionen skall genomföra den 

verkliga friheten och demokratin. Marx ord om proletariatets diktatur för en kort 

övergångstid betyder blott att den fundamentala produktionsklassen tar ledningen av alla 

förtrycktas revolution. Den proletära diktaturen betyder centralisation av kraften men får 

icke upphäva demokratin.
3
       

 

Samtalet mellan Lenin och Fredrik Ström beskriver inte bara hur det socialdemokratiska 

ungdomsförbundet kom i kontakt med Lenins och kommunismens politiska åsikter, utan även hur 

Lenin själv beskriver dessa genom något som han kallar för proletariatets diktatur. Han betonade 

särskilt Marx gamla tes om statens klasskaraktär.  

I boken Marxistisk teori för politisk handling hävdar Vänsterpartiet kommunisterna att även om den 

borgerliga staten går under kategorin politisk demokrati, där allmän och lika rösträtt är ett givet 

inslag, så är den fortfarande ett instrument för klassförtryck och ett uttryck för borgarklassens 

diktatur. Fortsättningsvis anser Vänsterpartiet kommunisterna att den socialistiska revolutionen 

världen över måste därför alltid innebära att den borgerliga staten krossas och ersätts med 

arbetarklassens stat, detta kallas för proletariatets diktatur. 

Dock måste begreppet diktatur placeras i sitt historiska sammanhang och har en helt annan mening 

än vad som är vanligt i dagligt tal. Kommunisterna beskriver Lenins ord om att borgarklassens 

diktatur kan te sig i olika former. Oavsett i vilken form den uttrycks, om det handlar om borgerlig 

demokrati eller en militärdiktatur så spelar det enligt Lenin ingen roll, med tanke på att det ändå är 
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borgarklassen som ytterst har makten i samhället i kraft av sitt ägande till produktionsmedlen. 

Därför är och förblir den borgerliga diktaturen enligt kommunismen alltid en minoritetsdiktatur. 

Detta vill Lenin förändra, målet med revolutionen är att förflytta statsmakten till arbetarklassen där 

demokratin endast är till för den nya härskande klassen. Skillnaden från den borgerliga till den nya 

demokratin blir därmed att man då istället kan tillkalla sig som majoritetsdiktatur.
4
 

 

Enligt Zennström är det på den här inslagna vägen som det socialdemokratiska ungdomsförbundet 

bryter sig loss och bildar en gren ut från socialdemokratiska partiet. Från och med 1917 kommer 

man titulera sig Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Splittringen skedde vid ungefär samma 

tidpunkt på olika platser, vid olika städer runt om i Sverige. En av de första var Västervik i Kalmar 

län under ledning av Uno Grehn.  

 

Zennström beskriver hur Uno Grehn ställde vidsträckta krav på regeringen och vann stora 

framgångar. Det resulterade i ett flertal demonstrationer där man framförde sina krav om 

hungerpolitiken, större brödransoner och lägre priser, stoppande av livsmedelsexport samt lika 

rösträtt för alla män och kvinnor. I slutet av april begärde ungdomsförbundet att en storstrejk för 

åttatimmars arbetsdag, bostadsfrågans reglering, amnesti för politiska fångar och straffrihet för 

militärer och arbetare som deltagit under demonstrationerna skulle genomföras. När parollerna vann 

stort stöd och den revolutionära massrörelsen växte, menar Zennström att behovet ökade för en 

ledning över den revolutionära kampen. I detta läge när arbetarklassen var starkare än någonsin i 

Sverige samlades ombud för 60 arbetarkommuner som lämnat socialdemokraterna, 39 nybildade 

arbetarkommuner, 94 ungdomsklubbar samt cirka 30 andra arbetarorganisationer till en kongress. 

Under kongressen som nu hade ett större internationellt inslag än vad Sverige någonsin tidigare 

hade haft beslutade man sig för att bilda ett nytt socialistiskt arbetarparti, Sveriges 

socialdemokratiska vänsterparti.
5
   

 

1919 förenades partiet som sektion med kommunistiska Internationalen, mer känt som Komitern. I 

Komitern blev man en del av den kommunistiska världsrörelsen där det ryska och med tiden det 

sovjetiska kommunistpartiet hade dominerande inflytande. 

Bergner förklarar hur partiet 1921 valde att byta namn, numer skulle man istället tillkalla sig 

Sveriges kommunistiska parti. Antagandet av namnet visade för allmänheten att man numer var en 

sektion av den kommunistiska Internationalen. Partiet kommer återigen under historien att ändra sitt 

tilltalsnamn. 1967 namnger man sig som Vänsterpartiet kommunisterna innan man slutligen efter 

                                                 
4
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5
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socialismens sammanbrott 1990 stryker kommunismen ut partinamnet och partiprogrammet. 

Vänsterpartiet betecknar sig idag istället som socialistiskt och feministiskt.
6
    

 

6.1. Kommunismen växer 

Det glada 1920-talet avslutas drastiskt när den stora börskraschen utlöses i USA 1929. En kraftig 

konjunktursvängning blir nu början på den stora depressionen, en depression som kommer att 

påverka både den ekonomiska och politiska utvecklingen i många av Europas länder, så även i 

Sverige. 

Kommunisterna och framförallt Nils J Berg beskriver bakgrunden till partiets framgångar under 

1930-talet genom Vänsterpartiet kommunisternas egna undersökningar. Reaktionen i Sverige fick 

störst konsekvenser för fackföreningarna, där arbetsköparna räknade med att kunna utnyttja den 

höga arbetslösheten till att sänka lönerna. Om kommunisternas undersökningar stämmer överens 

med övriga partiers siffror är ytterst tveksamt, men enligt Berg var arbetslösheten stor och den 

visade inte några tecken på att avstanna. Han beskriver hur arbetslösheten 1930 uppgick till 8 

procent, 1931 till 13 procent och steg än mer under året 1932 då den räknades till hela 21 procent. 

För att hjälpa arbetarna startades en rad strejker och blockader runt om i Sverige, som organiserades 

med väpnat skydd från arbetarpartierna. Landet befann sig i en besvärlig situation, en situation som 

gynnade arbetarpartierna och framförallt Sveriges kommunistiska parti. År 1930 räknades enligt 

Berg partiets medlemmar till 7 000 för att fem år senare nästan ha tredubblats till 20 000. Förutom 

strejkerna spred partiet sina politiska åsikter genom ett växande tidningsutbud. Nya tidningar som 

Ny Dag, Arbetartidningen, Arbetarfolket och Kalmar Läns Kuriren spreds över landet.
7
 

 

Ett annat exempel på hur man framförde sin agenda var genom flygblad. Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun pryder 1936 stadens anslagstavlor med just ett sådant. Det är en affisch med 

rubriken En vilja, ett mål. Med underrubriken och målet gemensam kamp för fred och socialism vill 

kommunisterna världen över genomsyra hela arbetarklassen vid årets 1 majmönstring. Med detta 

mål framför ögonen underhandlade kommunisterna i Kalmar med socialdemokraterna om en 

enhetlig demonstration 1 maj. Resultatet blev att kommunisterna deltog som avdelning i 

demonstrationen med sin politiska plattform, uttryckt i följande banderoller: 

 

Fascismen är kriget, socialismen är freden! 

Mot ökade krigsrustningar, för en fast fredspolitik! 

 Ingen svensk arbetare till Berlin- Olympiaden! 
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 Vi kräver frihet för Jansson och Mineur! 

 Billigare ljus och gas för småbrukarna! 

 Bättre bostäder! 

 Billigare hyror!
8
 

 

Vid klockan sex på eftermiddagen, efter demonstrationerna samlades kommunisterna till ett möte på 

Sveaplan. Vid mötet skulle inte utfall mot andra riktningar inom arbetarrörelsen förekomma. Enligt 

det kommunistiska partiet i Kalmar hade överenskommelsen mellan kommunisterna och 

socialdemokraterna sina brister, men trots det så har den väckt stor tillfredsställelse bland arbetarna 

i Kalmar. Enligt partiet visar sammanslutningen ingen svaghet hos någondera av partierna, men 

istället visar den på styrka och ansvar inför de gemensamma klassintressena. Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun ansåg att samarbetet skulle få till följd att ingen arbetare kantar trottoarerna 1 maj! 

Under mötet på Sveaplan kommer kommunisternas inställning till dåtidens brännande problem att 

belysas av talaren Sven Ternvall. Genom flygbladet skickar partiet även med en hälsning till sina 

arbetare som lyder: 

 

Arbetare! 

Visa borgarna i Kalmar vår samlade styrka! In i leden, deltag i mötena, sjung 

arbetarsångerna!
9
 

 

Som citatet ovan beskriver så avslutas mötet med att arbetarna sjunger Arbetets söner och 

Internationalen. Båda sångerna belyser inte bara partiets ståndpunkter i helhet utan även en vilja 

mot att värna för arbetarnas arbetsvillkor. Internationalens första vers visar exempel på detta, men 

den har även slående likheter med samtalet mellan Lenin och Fredrik Ström 1917. 

 

Upp trälar uti alla stater, som hungern bojor lagt uppå. Det dånar uti rättens krater, snart 

skall utbrottets timma slå! Störtas skall det gamla snart i gruset, slav stig upp för att slå dig 

fri! Från mörkret stiga vi mot ljuset, från intet allt vi vilja bli
10 

7. Rekordåren under 1940-talet 

I och med Tysklands anfall mot Polen den 1 september 1939 får andra världskriget sitt startdatum. 

De inledande åren av kriget var en svår och tuff period för det kommunistiska partiet i Sverige. Från 

ett framgångsrikt 30-tal där Sveriges kommunistiska Parti vid riksdagsvalet 1936 noterades för 7,7 

procent av de röstberättigande i landet hade siffran fyra år senare dalat till endast 4,2 procent 

                                                 
8
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9
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1940.
11

   

Vad föranledde denna minskning? Svaret går att finna i hösten 1939 då finska vinterkriget ägde 

rum. Enligt kommunisterna själva fick partiet ta emot stor kritik då man som enskilt svenskt parti 

var ensamt om att politiskt stödja den sovjetiska sidan, Sveriges kommunistiska Parti anklagades för 

att vara ett direkt organ till Sovjet.
12

 

 

7.1 Komintern upplöses. 

Det fanns under de inledande åren av 40-talet en rädsla och övertygelse bland befolkningen att 

partiets djupaste lojaliteter låg hos Sovjetunionen, vilket också under kriget dominerade bilden av 

det kommunistiska hotet. Och under Kominterns existens hymlade inte Sveriges kommunistiska 

Parti om Rysslands inflytande på partiet. Under ett möte i januari uttalade sig partiets ordförande 

Sven Linderot att övriga partier hade framställt Sveriges kommunistiska Parti som ett ryskt parti och 

att det arbetade som en filial i Sverige åt Sovjetunionen och deras regim. På så sätt hade man 

lyckats isolera partiet från den politiska eliten. Men trots detta känner sig kommunisten Linderot sig 

tillfreds med anklagelserna och besvarar kritiken genom att beskriva att situationen inte alltid skulle 

förbli som den var och kanske inom en snar framtid skulle det vara ganska fint att vara ryss.
13

    

 

Den 22 maj 1943 hade Linderots prognos slagit in då organisationen Komintern på Stalins direktiv 

upplöstes.
14

 Två dagar senare den 24 maj får Kalmar kommunistiska arbetarkommun erhålla en 

skrivelse från Sovjet via Stockholm. Under rubriken Nyheter från Sovjetunionen förklaras beslutet 

angående Kominterns existens och hur respektive land ska agera framöver. 

Sovjetunionens skrivelse förklarar att Kommunistiska Internationalens (Komintern) historiska roll 

bestod i att försvara marxismens lära mot förflackning och förvrängning av oppositionselementen 

inom arbetarrörelsen. Den skulle i en rad olika länder främja de progressiva arbetarnas nyskapande 

sammanslutning i verkliga arbetarpartier och hjälpa till att mobilisera de arbetande massorna till att 

försvara sina ekonomiska och politiska intressen. Sist men inte minst var det enligt kommunisterna 

en gemensam kamp mot fascismen. 

Fortsättningsvis förklarar Sovjets ledare att redan långt före kriget blev det allt mera uppenbart att 

de enskilda staternas läge komplicerades, såväl inre som yttre. Att kunna lösa arbetarrörelsens 

uppgifter i varje enskilt land utifrån något internationellt centrum skulle stöta på oöverstigliga 

hinder. 
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Enligt Sovjet var det den stora skillnaden som fanns mellan de enskilda ländernas historiska 

utvecklingsvägar som ställde arbetarklassen inför olika uppgifter. Länderna hade sin egen karaktär 

som skiljde sig stort mellan varandra, det kunde handla om motsättningar i deras sociala struktur i 

deras politiska utvecklingsnivå eller skillnader mellan arbetarnas medvetenhet och 

organisationsgrad. Vidare antyder skrivelsen att det är ur det världskrig som Hitler skapat som än 

mer skillnader i de enskilda ländernas läge framkommer, vilket skapade en större klyfta mellan 

länder som blivit hitlertyranniets bärare och av de frihetsälskande folken. Kommunisterna menar att 

huvuduppgiften för arbetarna och alla hederliga människor blev att bidra till nazisternas nederlag 

genom att undergräva den hitlerska krigsmaskinen och arbeta för att störta de regeringar som bär 

ansvaret för kriget. Det var alltså en plikt från de breda folkmassorna och främst de avancerade 

arbetarna att på alla sätt stötta dessa länders regeringar i deras krigsansträngningar. Avslutningsvis 

förklarar skrivelsen vilka framtidsplaner och visioner som kommunismen trots nedläggningen av 

Komintern har när det stora kriget väl fått sitt slut. Man kan ana en stor optimism hos 

kommunisterna att i framtiden kunna vara den ledande aktören i länders styrelseskick. De 

frihetsälskande folkens befrielsekrig mot Hitler hade samtidigt enligt Sovjet inneburit att de 

bredaste folkmassorna satts i rörelse och förenat dem oberoende av deras partitillhörighet och 

trosbekännelse. Detta visar med klarhet att massornas allmänna nationella lyftning och mobilisering 

för att så snabbt som möjligt segra över fienden på effektivaste sätt kunde förverkligas genom 

arbetarrörelsens stödjande i varje enskilt land inom den egna statens ramar.
15

 

 

I och med att Komintern nu upplösts skapades helt nya möjligheter för kommunisterna i Sverige att 

framträda som ett nationellt parti, ett parti som kunde bedriva en radikal politik för alla de svenska 

arbetarnas intressen.
16

 

Även Kalmar kommunistiska arbetarkommun påverkas såklart av det politiska läget och planerade 

därför en ny form av propaganda. Tillsammans med Smålands övriga kommunistiska representanter 

kom partiets medlemmar 1943 att genomföra en tre dagars cykelstafett. Under dagarna 4-6 juni 

kom ett icke tidigare beprövat stafettlopp som sträcker sig genom hela Småland att äga rum. 

Första loppet startade fredagen den 4 juni klockan 18:00. Etappen sträckte sig från Västra torget i 

Jönköping, vidare till Vaggeryd, för att avslutas på torget i Värnamo. På lördagen den 5 juni klockan 

14:30 startade den andra etappen från torget i Värnamo och gick över Ljungby, till Vetlanda, vidare 

till Växjö för att sedan transportera sig till Folkets hus i Lessebo som var målet för den andra 

etappen. Den sista etappen på det första loppet gick av stapeln den 6 juni klockan 08:30. Då startar 

stafettlaget från Folkets hus i Lessebo för att sedan cykla vidare till Lenhovda, Norrhult, Vetlanda, 
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Eksjö, Nässjö och Husqvarna för att avslutas vid Järvägstorget i Jönköping som var slutmålet för 

det första loppet. 

Andra loppet startade med första etappen på fredagen den 4 juni klockan 18:30 från Folkets hus i 

Kalmar för att sedan passera Ålem och sedan avslutas på torget i Mönsterås. Lördagen den 5 juni 

klockan 14:30 startade stafettlaget från torget i Mönsterås, vidare till Påskallavik, Oskarshamn och 

Hjorted för att sedan avsluta etapp nummer två i Västervik. Den tredje och sista etappen började 

söndagen den 6 juni klockan 12 och gick över Gamleby, Vimmerby, Hultsfred, Fågelfors, 

Grönskåra, Älghultsby, Målerås, Orresfors och till Folkets hus i Nybro för att sedan avslutas i 

Kalmar. 

Stafetten växlar på samtliga uppräknade mellanstationer där nya lag startade för att föra stafetten 

vidare. Det tillkom även för försäljningsorganisationen i Kalmar att ta ut ett lag på fem goda 

cyklister som ska mötas vid Folkets hus klockan 18:30 för att ytterligare föra stafetten vidare till 

Läckeby och Ryssby där den sista växlingen skedde för resan mot stationen i Ålem där den 

förväntas vara framme omkring 20:00. 

Vidare beskriver utskicket att tredagarsstafetten skulle reklameras ordentligt. Affischer skulle sättas 

upp, ständig försäljning av den kommunistiska tidningen Smålands-Folket ska bedrivas och 

införskaffande av nya kommissionärer är tre av målen med cykelstafetten.
17

 

 

Dock när partiet summerar distriktets resultat känner man sig inte riktigt tillfreds. 

Partiorganisationerna i Småland får den 27 november en summering av resultatet av årets 

propagandainsatser, däribland cykelstafetten i juni månad. Under rubriken Full fart i 

partikongressen började distriktets ledamöter med att hylla sina kompanjoner. I Småland 1943 

bildades fem nya kommunistiska kommuner, 200 nya medlemmar och tidningens upplaga höjdes 

med 800 exemplar. Trots att resultatet är bra för distriktet i sin helhet så är det inte det bästa 

beroende på att en del kommuner inte levt upp till de ställda förväntningarna. Distriktsstyrelsen 

riktar ett särskilt stort plus till organisationerna i Jönköping, Husqvarna, Strömnäsbruk, Landsbro, 

Vetlanda och Ljungby där kamraterna tagit uppgiften att framföra distriktets politikska organ på 

fullt allvar. Organisationer som enligt statistiken utgör distriktets skönhetsfläckar är Nybro, Kalmar, 

Värnamo och Oskarshamn. Även om regionerna har stora sympatier för partiet och strikt följer dess 

arbetsram så har resultaten uteblivit.
18

 

     

Med en återstående månad av kampanjen måste arbetet intensifieras menar det kommunistiska 

partiet. Enligt kommunisterna ska Smålandsdistriktet manifestera stabilitet samt stabens och 
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arbetarnas beslutsamhet och arbetsvilja. I de kommuner som hittills arbetat bra måste ytterligare 

krafttag tas, och de kommuner som än så länge inte uträttat något måste i kampanjens elfte timma 

omedelbart planlägga en blixtkampanj för att fylla de krav kommunerna godkänt som sin uppgift i 

kampanjen. I partikampanjen hade kommunerna accepterat ett avtal med syfte att tillföra 

Smålandsdistriktet 400 nya medlemmar samt att höja tidningens upplaga med 2500 exemplar innan 

nyår. 

 

Enligt organisationen kommer ett väl planlagt arbete att ge resultat. Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun väljer att citera kamrat Stalin för att motivera sina olika distrikt: 

 

 

STABEN AVGÖR ALLT! 

Samt att gå till arbetet med all den kampvilja vi som bolsjeviker äro mäktiga att prestera, då 

kommer inte resultatet att utebli.
19 

 

 

7.2. Sammanfattning Kominterns upplösning 

Materialet om hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun lyckades leva upp till ovanstående krav 

och förväntningar är tyvärr bristfälligt, dock kan man genom kampanjen dra slutsatser utifrån 

distriktets arbetsplan som presenterades 31 december 1943. Vid årets slut visar det sig att antalet 

medlemmar i Kalmar endast var 29 personer, vilket är en misslyckad siffra då kravet innefattade 44 

medlemmar. Varför Kalmar misslyckades att leva upp till förväntningarna kan vi inte läsa ut, dock 

kommer vi längre fram under uppsatsen se att siffran på antalet medlemmar varken var ett bott eller 

toppresultat när vi studerar partiets resultat ur ett längre historiskt perspektiv.
20

     

Trots att Komintern lagts ner kan man dock se hur stor påverkan Sovjetunionen fortfarande hade på 

kommunisterna i Kalmar. Genom propaganda och tidningar vill man sprida den kommunistiska 

ideologin som Stalin står för och man använder därför citat från den sovjetiska ledaren för att 

motivera sina nuvarande och kommande medlemmar.    

 

7.3. Vindarna vänder 

År 1944 stundade nytt riksdagsval i Sverige. Inom det kommunistiska partiet blåste förändringens 

vindar för fullt. I och med att organisationen Komintern året innan tvingats avsluta sin verksamhet 

så stod nu varje enskilt land inför valet att utforma sin egen politik. Den 11 mars 1944 erhåller 
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Kalmar kommunistiska arbetarkommun en rundskrivelse, en rundskrivelse som varje kommun i 

landet får ta del av.  

Sveriges kommunistiska Parti utsänder programkommissionens förslag till hur partiets diskussioner 

angående ett program för hur ett marxistiskt enhetsparti skulle se ut. Sveriges kommunistiska Parti 

som tidigare varit en sektion i Komintern lyckades inte överföra organisationen till den svenska 

politiken och det svenska folket. Partistyrelsen menade att Kominterns program var grundat för en 

världsrörelse vilket medförde att man var tvungen att i sin analys ta hänsyn till de mest olikartade 

förhållandena i en mängd olika länder. Därför ville Sveriges kommunistiska Parti till skillnad från 

Komintern utgå från Sveriges utveckling och karaktäristiska säregenhet för att nå målen för en 

svensk arbetarpolitik. Partistyrelsen menade att eftersom Sveriges kommunistiska Parti är en 

skapelse av den svenska arbetarklassen borde den därför verka inom svenska förhållanden.
21

 

   

I ett tal beskrev kommunistledaren Hilding Hagberg varför partiledningens förslag resulterade i 

beslutet om att bilda ett enhetligt marxistiskt program. Han menade att arbetarrörelsen hade vuxit 

sig stark på de socialistiska idéernas grundval som under de första decennierna styrdes av ett 

enhetligt socialdemokratiskt parti. Den byggde på en bärande grundtanke om den vetenskapliga 

socialismens åskådning, som vid året 1944 fortfarande av hundratusentals arbetare betraktades som 

en riktlinje för att arbeta för rörelsens politiska kamp. Dock finner Hagberg att inom Sveriges 

kommunistiska Parti att den verksamhet som socialdemokraterna bedrev åsidosatte marxismens 

grundsatser och istället tillät en kampanj mot socialismen inom sina egna led. Detta medförde en 

splittring inom arbetarrörelsen anser Hagberg och enligt honom själv hade kommunisterna sedan 

grundandet varit det enskilda parti som strävat och kämpat utifrån det socialistiska arvet.
22

    

 

Trots att Sveriges kommunistiska Parti gärna utmålar sig som ett eget starkt parti vid sidan om 

socialdemokraterna så betyder det inte att man inte ser fördelar med ett samarbete. Som de båda 

arbetarpartier man i grund och botten är så vill man vill gärna dra nytta av de likheter som ändå 

finns. För att kunna bidra med positiva siffror från regionen och se till att borgarna inte får majoritet 

i riksdagsvalet skickar Kalmar kommunistiska arbetarkommun en förfrågan till det 

socialdemokratiska partiet i Kalmar angående vikten av en socialistisk majoritet i 1944 års 

riksdagsval. 

 

Utifrån kommunistpartiet i Kalmars egna ord om att säkerställa kapitalets trygghet i den 

kapitalistiska utsugningens frihet gentemot de arbetande massornas intresse hävdar Kalmar 
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kommunistiska arbetarkommun att ett samarbete med socialdemokraterna var nödvändigt. Man 

ansåg att borgarna ville skapa möjlighet att i den kommande krisen lägga hela skulden och 

krigsbördan på det arbetande folket. Det minsta man kunde tänkas göra är enligt kommunisterna att 

partierna som värnar om arbetsrörelsen drar åt samma håll, mot den borgerliga reaktionens 

strävanden mot en styrande faktor efter det kommande valet. Därför föreslog partiet att en 

valteknisk samverkan under hösten skulle upprättas mellan Socialdemokratiska partiet i Kalmar län 

och det Kommunistiska partidistriktet.
23

 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun visar stor oro över att det borgerliga partiet ska få majoritet 

även i Kalmar län och fortsätter därför sin vädjan till socialdemokraterna med att påminna om 

landstingsvalet 1942 i Södra Möre. Södra Möre blev ett socialdemokratiskt mandat som säkrades 

tack vare en valteknisk samverkan under valkretsen. Därför anser partiet att en samverkan även vid 

valet 1944 skulle leda till fina utsikter både för socialdemokrater samt kommunister till att 

säkerställa en kraftig arbetarseger i Kalmar län.
24

 

 

Vidare beskriver Kalmar kommunistiska arbetarkommun i sin vädjan att det borde ligga i båda 

partidistriktens intresse att mobilisera väljarmassorna i en sådan omfattning, att den kommande 

riksdagen också får en liknande sammansättning. Enligt Kalmars kommunister skulle de båda 

partierna även på riksdagsnivå kunna säkerställa arbetarrörelsens efterkrigsprogram, vilket man 

ansåg vara nödvändigt även på en nationell nivå. Kommunistpartiet i Kalmar ansåg även att 

arbetarnas breda massor, båda partierna inkluderat, är otvivelaktigt överens i den frågan. Man ansåg 

sig också vara helt eniga om att en gemensam arbetarkartell är till nytta och gagn för hela det 

arbetande folket.
25

 

 

Man kan se att Sveriges kommunistiska Parti och även Kalmar kommunistiska arbetarkommun valt 

att arbeta utanför Kominterns organisatoriska struktur och istället försökt utgå från en egen 

utarbetad linje, vilket i deras förhoppningar skulle leda till nya mål för den svenska arbetarrörelsen. 

Kalmars kommunister skyr inga medel för att verkligen framhäva vad man anser om den politik 

som det borgerliga partiet bedriver. Fortsättningsvis förklarar man hur det borgerliga partiet i 

Kalmar län har enats om en gemensam kartell.  

Kartellens syfte är enligt Kalmar kommunistiska arbetarkommun att vilseleda arbetare och småfolk 

genom deras betäckning ”Frihet och demokrati”. Kommunisterna ansåg beteckningen som 

borgarklassen trodde sig kunna vinna valet på var väldigt märklig och missvisande då ordet frihet 
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för borgarna enligt kommunisterna betydde att exploatera andra människor och begreppet 

demokrati stod för den härskande borgarklassen. 

 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun hävdar därför att det gällde för arbetarklassen att verka för 

att avslöja den borgerliga kartellens ”bedrägeri” och istället mobilisera alla tillgängliga resurser för 

att möta den borgerliga anstormningen och göra 1944 års val till ett segerval för arbetarklassen. 

Utifrån detta har kommunisterna i Kalmar län beslutat om att tillfråga den socialdemokratiska 

distriktsledningen om en gemensam kartell mellan de båda arbetarpartierna. Oavsett hur resultatet 

av samarbetet artar sig så beskriver kommunisterna hur de kommer göra allt som står i deras makt 

för att förhindra en borgerlig seger genom att bruka alla tillgängliga resurser i kampen för 

bevarandet av arbetarmajoriteten.
26

        

 

7.4. Sammanfattning vindarna vänder 

När man sedan summerar valet 1944 kan man urskilja att Sveriges kommunistiska Parti och även 

Kalmar kommunistiska arbetarkommuns metoder har varit lyckosamma och vunnit stora 

framgångar. Kanske beror det på att partiet i mångt och mycket valt en egen nationell och lokal 

inriktning på sin politik i och med Kominterns fall. Kanske har de olika framförda 

propagandainsatser under en längre tid nu resulterat i positiva siffror. Kanske handlar det om att 

man inför valet närmat sig och börjat samarbeta mer med socialdemokratin. Eller grundar sig den 

avgörande faktorn helt enkelt i den sovjetiska armens militära framgångar och medverkande i att 

befria Europa från nazismen. Oavsett om det handlar om en av förklaringarna eller om det är en 

kombination av flera så visar valstatistiken under 1940-talet att kommunismen får allt större 

genomslagskraft i Sverige, och att de olika faktorerna ovan tillfälligt har åsidosatt allmänhetens 

rädsla för kommunisterna.   

Vid riksdagsvalet 1944 nådde partiet en procentuell siffra på 10,3 procent, en siffra som man inte 

kom att vara i närheten av under de närmaste femtio åren. Även i de kommunala valen två år senare 

nådde partiet också en rekordhög siffra, då mäter man hela 11,2 procent av de röstberättigade i 

landet.
27

 

 

7.5. Kalmar Kommunistiska Arbetarkommuns perspektiv 

Den 20 december år 1944 får Kalmar kommunistiska arbetarkommun en rundskrivelse skickad till 

sig från Stockholm. Rundskrivelsen beskriver både landstingsval och riksdagsval. Redan vid 
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kommunalvalen år 1942 kunde det kommunistiska partiet skönja stora framgångar, då en mängd 

nya representanter för partiet valdes in i landets kommunal- och stadsfullmäktige. På flera platser i 

landet tog även kommunister för första gången säte och stämma i fullmäktige. Vid riksdagsvalet 

1944 hade partiets väljarunderlag ökat ytterligare och partiets kommunalfullmäktigegrupper kunde 

då stödja sig på en väsentligt ökad del av väljarkåren.
28

 

Vidare beskriver partistyrelsen genom rundskrivelsen hur partiets stab av kommunala 

förtroendemän har vuxit avsevärt på senare år, vilket har gett avtryck i flera kommunala initiativ 

och bättre kommunalpolitik. Från många platser runt om i landet har det rapporterats om värdefulla 

kommunistiska insatser där alla initiativ som utmärkte sig som en aktiv kommunalpolitik givetvis 

också bidrog på ett verksamt sätt till 1944 års valseger. Partiorganisationerna ville därför ställa 

förhållandet till diskussion och fråga sig själva hur det kommunala arbetet sköttes. Om 

fullmäktigeansvaret var stort redan 1942 så var det än större 1944. I varje partiorganisation där det 

fanns kommunistiska representanter i fullmäktige ställde man sig därför frågan: Hur har 

fullmäktigeledamöterna motsvarat de förväntningar som väljarna ställde på dem, har de tagit 

initiativ som varit nödvändiga eller som har fallit i glömska? 

 

Om man utgår från de möjligheter som partiet hade såväl ekonomiskt som organisatorisk så 

betraktades valresultatet som en stor framgång enligt kommunisterna. Valstatistiken visar dock att 

partiet släpade efter på rena landsbygden. I städer och industrisamhällen noterades en fördubbling 

från valet 1942. Dock visar siffrorna att det skett ökningar även på landsbygden men att de inte 

motsvarade deras politiska inflytande på industriorterna. Partiets erfarenheter kring sin egen 

bondepolitik säger att inte tillräckligt många bönder väljer att lägga sin röst på Sveriges 

kommunistiska Parti. De röster man erhöll från landsbygden kom mestadels från lant- eller 

skogsarbetare. Partiet menar att detta visar på nödvändigheten av att ett förbättrat arbete bland 

bönderna är ett måste. Enligt partistyrelsen skapade valet en lärdom hos kommunisterna om att 

partiet snabbt måste befästa sitt inflytande på alla fronter och att under vintermånaderna utveckla 

partiet till ett helgjutet kommunistiskt massparti.
29

 

 

Frågan som nödvändigtvis måste ställas är hur ovanstående faktum ter sig i en landsbygdsort som 

Kalmar. Folkrörelsearkivets material kring valstatistiken i Kalmar län är väldigt bristfällig och 

beskriver tyvärr inte siffrorna i sin helhet. Dock kan man finna svar eller indikationer på att Kalmar 

stad svarade på det positiva valresultatet. En intervju med Per Johansson från Lindsbergsgatan 7 i 

Kalmar daterad från 26 januari 1945 beskriver hur kommunens medlemsantal och röstsiffror såg ut. 
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En icke namngiven tidning väljer att genomföra en intervju med Johansson utifrån ett utskickat 

frågeformulär. Kalmars distrikt har lyckats genomföra ett väldigt bra arbete, därför bottnar 

motivationen med frågeformuläret i att kunna bidra med tips och råd till andra kommuner i landet, 

och därigenom sprida ett fungerande arbetssätt. 

 

I journalistens första fråga beskrivs hur det blåser vänstervindar även över vårt land och arbetarna 

allt mer orienterar sig till det kommunistiska partiet. Johansson svarar på om Kalmars organisation 

kunnat glädja sig åt någon större anslutning av nya medlemmar. 

 

 

Ja det kan jag säga. Sedan den 15 oktober i höst tills dagens datum har 84 nya medlemmar 

anslutit sig till kommunen, och jag hörde nyss av ungdomsklubbens ordförande att över 60 

nya medlemmar har anslutit sig till ungdomsklubben under samma tidsrymd. Över sådana 

resultat borde man kunna glädja sig, och nu så har grabbarna kommit i sådant kamphumör 

så nu kan jag lova ännu några tiotal medlemmar fram till konferensen. 

 

Vidare frågar journalisten att då det ofta i såna här lägen är en fråga om initiativ och god 

organisationsförmåga så ber vi att få veta hur ni i Kalmar gått tillväga i medlemsvärvningen? 

 

Vi har gått tillväga på så sätt att vi värvar medlemmar bland Smålands-Folkets läsare. Vi har 

här i Kalmar en längre tid haft en ganska ansenlig upplaga på Smålands-Folket och det är 

detta som nu ger goda resultat när det gäller medlemsvärvningen. Vi har anordnat med goda 

filmmöten kombinerat med ett bra anförande, goda inbjudningsmöten med sång och musik 

och dans med mera. Till dessa har vi inbjudit Smålands-Folkets läsare, på detta sätt har vi 

personligt kommit i kontakt med våra sympatisörer 

 

 

Reporterns avslutande fråga blir därför om partiet lyckats värva alla dessa medlemmar i de 

efterföljande mötena? 

 

Ja en stor del, men de flesta har våra duktiga kommissionärer värvat genom direkt besök i 

hemmen och på arbetsplatserna. Min uppfattning är att tidningen har en väldig betydelse i 

vårat partiarbete, den talar om vår politik för arbetarna och de finner den vara förenlig med 

deras livsintressen och till slut tar dom steget fullt ut och blir medlemmar i vårat parti. 

Naturligtvis måste det vara organisation i allt partiarbete om det skall bli resultat. Vi har 

delat upp staden i områden och för varje område en ansvarig kommissionär som i sin tur har 

medhjälpare, på detta sätt kan t.ex. en flygbladsspridning avverkas på mindre än en timme 

och då är varje lägenhet i staden besökt. Till slut skulle jag vilja rekommendera alla 
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kommissionärer i Småland att företa en energisk ansträngning att öka Smålands-Folkets 

upplaga.
30

 

 

Intervjun med Johansson beskriver hur kommunisterna i Kalmar likt landet i helhet går starkt framåt 

under delar av 1940-talet. Han beskriver även hur man genom filmmöten lyckats att knyta till sig 

nya medlemmar. Exempel på filmer som visas redovisas genom en repertoarlista på INA film 

samma år. Några av filmerna som visas är: 

 

Röda armen slår till. 

En ny dokumentarisk film som visar hur Röda armen kastar ut de tyska inkräktarna från Sovjetunionens mark. 

 

En tapper musketör. 

En mycket lustig tecknad film. 

 

Lille Nalle på äventyr. 

En rolig tecknad film. 

 

För frihet kämpa de. 

En film som den gigantiska kampen mellan Sovjetunionen och Tyskland. 

 

Samt tre filmer ur ryskt Kulturliv.
31

 

 

Ur filmernas titlar och beskrivningar går det utläsa hur kommunisterna väljer att arbeta utifrån sin 

propagandaspridning. Det visas filmer som inkluderar alla åldrar, både gamla som unga. Från 

tecknade filmer där barn tidigt fostras in i ett kommunistiskt politiskt samhälle, till berättelser som 

styrker Sovjets hjältedåd och stora betydelse i segern över nazismen och andra världskriget. 

 

Under de avslutande krigsåren upprepas historien och Sveriges kommunistiska Parti kan återigen 

dra nytta av det ekonomiska läget i landet. Brodin beskriver att under en kort period i mitten av 40-

talet minskade rädslan från vinterkriget angående kommunisternas förhållande till Sovjetunionen 

och partiets status ansågs mindre riskabel. Det man måste ta med i beräkningarna är att det under 

den här perioden spreds ett växande missnöje kring regeringens pris- och lönepolitik i Sverige och 

när allmänheten fick allt mindre för pengarna lyssnade många till kommunisternas sifferspäckade 

kritik av den ekonomiska politiken, menar Brodin.
32
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7.6. Sammanfattning av Kalmar kommunistiska arbetarkommuns perspektiv 

Genom samarbetet med socialdemokraterna ser kommunisterna vid valet till att undvika en 

borgerlig vinst samtidigt som man drar nytta av det missnöje som råder bland det 

socialdemokratiska partiet på grund av samhällsproblemen, vilket kan vara en av anledningarna till 

partiets stigande röstsiffror nationellt och ökade antal medlemmar regionalt i Kalmar. Partiets 

popularitet steg kraftigt under de avslutande krigsåren och på regional nivå drar Kalmars 

kommunistiska arbetarkommun nytta av socialdemokraternas politiska läge. 

 

Nästa indikation som visar kommunisternas status i Kalmar stad går att utläsa från år 1947. Det 

vunna kriget samt propagandainsatser ligger till grund för att medlemsantalet nu har ökat till hela 

215 medlemmar. När man summerar 1940-talet ur Kalmar kommunistiska arbetarkommuns 

synvinkel ser man en starkt stigande kurva som följer kommunismens valresultat på nationell nivå, 

samt hur Sovjetunionens agerande påverkat utvecklingen. För att ytterligare förtydliga ökningen 

beskrivs utvecklingen av Kalmars medlemsantal från mitten 40-talet i tabellen nedan 

 

Tabell 1. 

Medlemsantalet i Kalmar kommunistiska arbetarkommun åren 1951-1960 

År Antal medlemmar 

1943 29  

1947 215  

Källa: Kalmar kommunistiska arbetarkommun 1941-1956 skrivelser, cirkulära rapporter. 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun månadsrapporter redovisningslistor 1947. 

Folkrörelsearkivet Kalmar. 

8. 1950-talets kommunistiska omsvängningar 

Som vi ovan kunnat utläsa så ser man hur Kalmar kommunistiska arbetarkommuns medlemssiffror 

går hand i hand med kommunismens nationella stöd i Sverige mellan åren 1943-1947. Under 

perioden sker en omsvängning i synen på Sovjetunionen och kommunismen.  

Enligt Brodin bygger partiet nu istället sin politik mot en fredlig väg, allt för att anpassa sig och 

smälta in bland de andra partierna. Den svenska vägen till socialismen skulle grunda sig på en 

uppslutning från en stor folkmajoritet där människornas fria val skulle forma majoriteten. Partiet 

avskaffade även proletariatets diktatur och ersatte det med något som man kallade för en 

demokratisk statsmakt under arbetarklassens ledning, som i bred mening innebar att minoritetens 

dominans ersattes med majoritetens. Dock blir den lyckliga perioden för kommunisterna inte 
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långvarig, Brodin kallar den i säkerhetskommissionens rapport för kommunismens korta vår.
33

 

 

Under 1950 talet sker en rad olika händelser som återigen skapar en omsvängning i synen på 

kommunisterna. Tabell 2 förklarar hur den procentuella fördelningen av antal röstberättigande i 

landet valde att rösta vid riksdagsvalen 1952, 1956 och 1960. Tabell 3 beskriver Kalmar 

kommunistiska arbetarkommuns medlemssiffror vid valåren under 1950-talet. 

 

Tabell 2. 

SKP:s röstande i procent av röstberättigande i Sverige vid åren 1952, 1956 och 1960. 

Typ av val R R R 

År 1952 1956 1960 

Procent av röster 4,3 5 4,5 

R = Riksdagsval 

Källa: Historisk statistik över valåren 1910-2014. Procentuell fördelning av giltiga valsedlar efter parti och typ av val. 

Statistiska centralbyrån. 

 

 

Tabell 3. 

Medlemsantalet i Kalmars kommunistiska arbetarkommun åren 1952, 1956 och 1960. 

År 1952 1956 1960 

Antal medlemmar 55  56  54  

Källa: Kalmars kommunistiska arbetarkommun 1941-1956, skrivelser och cirkulära rapporter. 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun månadsrapporter redovisningslistor 1947, 1951-1956. 

Folkrörelsearkivet i Kalmar.   

 

Vi ska nedan med hjälp av Möllers undersökning och Kalmar kommunistiska arbetarkommuns egen 

historia försöka undersöka vad som ligger bakom den drastiska minskningen från kommunismens 

korta vår till 50-talets siffror, både på en nationell nivå men även i Kalmar på en lokal nivå. 

Som vi redan vet skapades ett samarbete mellan Sveriges kommunistiska Parti och 

socialdemokraterna till valet 1944. Samarbetet medförde ett utarbetat efterkrigsprogram som 

innefattade en kontroversiell planhushållning. Möller beskriver hur socialdemokraterna vid valet 

1948 beslutade sig för att slå till reträtt till programmet med motiveringen att om partiet hade 

genomdrivit sin politik med stöd av kommunisterna hade man bränt sina broar till näringslivet för 

en oöverblickbar framtid. Om samarbetet och planhushållningen hade trätt i kraft menar Möller att 

socialdemokraterna ansåg att det skulle vara en fara för landet, och att den svenska modellen mellan 

arbete och kapital var i fara. 
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Fortsättningsvis beskriver Möller att socialdemokraterna istället, två år senare valde att närma sig 

borgarnas politik och bildade en temporär koalition. Händelser i Tjeckoslovakien och Prag under 

1948 föranledda av kommunismen i öst bidrog återigen till ökad rädsla för ideologin, en rädsla likt 

den som spreds under finska vinterkriget och i början av andra världskriget. Borgaren Bertil Ohlins 

uttalanden bidrog också till att man ville hålla kommunisterna utanför politiskt inflytande. Ohlin 

manade till enad front mot kommunismen då han ansåg att de saknade patriotism, och för att man 

skulle försvåra kommunisternas vilja till sabotage.
34

   

 

Kommunisterna ville försvara sitt parti och sina åsikter utifrån det politiska läge som råder. 

Flygblad sprids över Kalmars gator om ett möte tisdagen den 12 september 1950. Rubriken Vad vill 

kommunisterna pryder utskickets framsida. Redaktören Anton Strand från Stockholm besöker 

Kalmars Stortorg för att förmedla budskapet: 

 

Låt inte andra bestämma din åsikt! 

Döm själv genom att höra vad kommunisterna vill. 

Kom gärna med frågor – efter föredraget – om sådant som Du vill ha ytterligare vetskap 

om!
35

 

 

Tyvärr finns det ingen dokumentation på hur många som närvarade vid mötet eller hur 

diskussionerna fördes, men det är tydligt att kommunisterna tvingades agera gentemot ovanstående 

anklagelser som övriga partier bedriver. Partiet hade utåt sett velat skapa ett nationellt parti utan 

sovjetiskt inflytande och få en respektabel plats bland övriga partier. Frågan man ställer sig är om 

den breda allmänhetens rädsla för det kommunistiska partiet var befogad. Fanns det trots 

Kominterns upplösning fortfarande starka band mellan Sveriges kommunister och Sovjetunionen 

samt stödde man fortfarande deras politik och handlingar? 

 

Kanske finner man fog för allmänhetens rädsla för sovjetisk inblandning inom det kommunistiska 

partiet när man studerar ett mötesprotokoll från årsmötet med Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun den 15 mars 1953. Ordföranden Gösta Åhman hälsade mötesdeltagarna välkomna 

innan man tillsammans höll en tyst minut för att hylla minnet om Stalins och president Gottwalds 

död. Efter den tysta minuten höll ombudsmannen Gunnar Petersson ett minnestal med anledning av 

Stalins bortgång. Petersson framhöll vad Stalin betytt för hela den internationella efterkrigstiden 

samt hur det forna tsar-Ryssland under hans ledning förvandlades till ett rikt och blomstrande 
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industriland från ett efterblivet agrarland. Tills sist avrundar Petersson talet med att framhålla att det 

bästa sättet att hedra Stalins minne var att öka arbetet för deras kommunistiska parti.
36

 

 

En annan aspekt som möjligtvis bidrog till allmänhetens misstro till kommunisterna i Kalmar kan 

ligga i att partiet 1952 skickar fackföreningsfolk till Sovjetunionen. Partistyrelsen uppmanar att 

kommunerna och så även Kalmar ska skicka delegater på studieresa till Sovjetunionen. Personerna 

som skickas bör enligt partiet vara lämpliga kandidater som kan vara en bra socialist, en som kan 

berätta vad denne upplevt samt föra budskapet och upplevelserna vidare till övriga medlemmar 

inom den egna staden eller kommunen.
37

 

 

8.1. Sammanfattning 

Årsmötet från 1953 bevisar hur stort förtroende kommunisterna i Kalmar hade för Sovjetunionens 

ledare och hans handlingar även efter att det så kallade samarbetet upphört. Om det fungerade så i 

Kalmar finns det fog att tro att det även var ett utbrett fenomen på flera platser i landet och att 

socialdemokraterna, borgarna och stora delar av allmänheten hade skäl att misstro det 

kommunistiska partiet. Några år senare prövades återigen kommunisternas förhållande till 

Sovjetunionen när landet välde att invadera Ungern. 

 

8.2. Delade meningar och högtalarbil 

Enligt Brodin var det framförallt politikern och under 60- och 70-talet Vänsterpartiet 

kommunisternas ledare C. H. Hermansson som yttrade sig angående om att partiet skulle befria sig 

från den sovjetiska ryggsäcken. Efter Stalins död hade Nikita Chrusjtjov tagit över makten i 

Sovjetunionen och när hans hemliga tal hade blivit känt ansåg Hermansson att en genomgripande 

debatt angående ämnet krävdes. I november 1956 höll han även ett tal där han påpekade att varken 

Sovjets väg eller de folkdemokratiska ländernas väg var lämpliga för svensk del. Han menade att 

det förekom företeelser i dessa länder som inte alls hörde hemma i ett socialistiskt Sverige.
38

 

 

Visst skapade C. H. Hermanssons utspel en debatt, men kanske inte en sådan som han hoppats på. 

Det skapades nu en brytning mellan två förhållningssätt, antingen att fortsätta ha stort förtroende för 

Sovjet eller att följa Hermanssons linje. Knappt en månad efter Ungernkrisen brutit ut kan man följa 

denna brytning mellan förhållningssätten i ett uttalande partiet gör i november 1956. Brodin 
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förklarar hur partiet ställer sig helt enigt till principen om att inte stödja Sovjets agerande under 

konflikten. Med principen menar man enligt Brodin att inget land ska med sina trupper, eller med 

andra metoder på något sätt påverka den inre utvecklingen i ett främmande land. Uttalandet är ett 

direkt avståndstagande till Röda armens inmarsch i Ungern. Men plötsligt vänder partiets åsikter 

och man fortsätter uttalandet genom att förklara hur de sovjetiska truppernas inblandning i Ungern 

är en följd Frankrikes, Englands och Israels anfallskrig mot Egypten.
39

  

 

I och med att det råder delade åsikter inom partiet under Ungernkrisen så är det intressant att 

studera vilket ställningstagande Kalmar kommunistiska arbetarkommun väljer. Genom att studera 

kommunisterna i Kalmars historia och skrivelser angående krisen och dess efterspel kan man 

urskilja flera intressanta aspekter på ställningstagande. Läget i Ungern började bli allt mer prekärt 

och för att både förbättra sitt politiska läge samt att redogöra för allmänheten vad kommunismen 

står för ansöker Kalmar kommunistiska arbetarkommun om ett tillstånd, att på valdagen den 16 

september 1956 få åka med högtalarbil genom Kalmar för att bedriva valpropaganda i staden. 

Undertecknad talesman Nils Hermanson på Södra vägen i Kalmar skrev ett tal till högtalarbilen som 

finns bevarat än idag. I det kan vi urskilja hur Kalmars kommunister ser på ideologin genom att 

jämföra den med andra stora reformer som människor genom historien har upplevt. Talet är utan 

tvekan skrivet ur ett kommunistiskt perspektiv helt utan vetenskaplig grund, det innebär att man 

som läsare måste vara medveten om att den presenterade fakta inte alltid stämmer överens med 

verkligheten utan mer är ett propagandainitiativ taget från vänsterorienterade politiker.    

 

Från högtalarbilen inleder Hermanson att beskriva kommunisternas rörelse ur ett helhetsperspektiv. 

Han menar att kommunismen är vår tids största politiska rörelse, där kommunisterna erhåller den 

statliga ledningen i ett antal länder som tillsammans har en sammanlagd folkmängd på ca en miljard 

människor. Han betonar att det med andra siffror betyder att 2/5 av jordens befolkning är 

kommunister och att denna oerhörda utveckling och framgång visar sig ha skett under den korta 

perioden på 40 år. 

Hermanson anser att första världskriget gav Rysslands människor möjlighet att resa sig mot det 

tsaristiska efterblivna systemet för att genom det lägga grunden för en ny stat med namnet 

Sovjetunionen. Det andra världskriget som utlöstes av Tyskland innebar ett nytt nederlag för den 

kapitalistiska världen då ytterligare ett tiotal länder slog in på vägen mot ett kollektivt socialistiskt 

samhällssystem. I Kina frigjorde sig man från imperialistisk utsugning och antog den socialistiska 

banan. Det kollektiva samhällssystemets framgångar tillkom inte av en slump, utan det är resultatet 
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av arbetet för den vetenskapliga marxistiska samhällsuppfattningen, förklarar Hermanson. 

Hermanson menar att samhällsutvecklingen visar för människor att en högre form av ekonomiskt 

samhällssystem alltid avlöser en lägre. Därför beskriver han en form av en symbolisk trappa som 

historien känner genom fem produktionsförhållanden: ursamhället, slavsamhället, feodalismen, 

kapitalismen och överst den moderna socialismen.
40

 

 

Ur ovanstående inledning av Hermansons långa föredrag kan man tänka sig att han vill förmedla ett 

budskap, eller att övertyga allmänheten i Kalmar att i sista stund på valdagen 1956 välja att lägga 

sin röst på det kommunistiska partiet. Med resonemang om att socialismen är den moderna 

framtiden och för att kanske förebygga rädsla och ensamhet hos folket beskriver han att deras 

ideologi innefattar röster från hela världen, där människor fattat liknande beslut.  

 

Hermansons tal är dock inte slut. Fortsättningsvis förklarar han var och en av 

produktionsförhållandena, deras fördelar men framförallt dess brister på vägen fram till 

socialismen. Han börjar med att beskriva ursamhället som något positivt, kanske på grund av 

likheterna med kommunisternas egen politik. Hermanson menar att under ursamhällets system är 

det samhälleliga ägandet av produktionsmedlen grundvalen för produktionsförhållandena. För att 

kunna fånga fisk i vattnen, samla in frukt eller uppföra bostäder så krävdes det att människorna 

samarbetade och arbeta gemensamt för att inte bli offer för svält, rovdjur eller invasion från 

gränssamhällena. Att man har ett gemensamt arbete leder till ett gemensamt ägande av 

produktionsmedlen och till den framställda produkten. Det finns inga lagar eller regler om 

privatägande-rätt och det finns heller ingen exploatering av klasser anser Hermanson.
41

 

 

När man sedan följer historien blir det allt mer negativt. Då Hermanson beskriver slavsamhället kan 

man ana en stark underton av kritik riktad mot framförallt borgarnas politik.  

Under slaveriets period menar Hermanson att systemet utgör grundvalen för 

produktionsförhållandena av att slavägaren äger produktionsmedlen och även producenten, i det här 

fallet slaven. Slavägaren kan sälja, köpa och döda slaven som ett kreatur. Under den här perioden 

under historien uppstår möjlighet att byta produkter mellan enskilda personer och samhällen. Det 

resulterade i några få människor hade möjlighet att samla rikedom vilket ledde till att 

produktionsmedlen hamnade i en liten minoritets händer. Nu finns det inte längre ett gemensamt 

och fritt arbete av alla samhällets medlemmar i produktionsprocessen, istället rådde tvångsarbete 

där privatägande personer skapade en klasskamp där klyftor mellan rika och fattiga, utsugare och 
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utsugna blev allt större.
42

 

 

Vidare beskriver Hermanson det feodala samhället genom systemet utgör grundvalen för 

produktionsförhållandena, feodalherren äger produktionsmedlen och delvis producenten – den 

livegna, som feodalherren fortfarande kan sälja och köpa men nu inte att döda. Utöver det feodala 

ägandet existerade även bondens och hantverkarens individuella ägande av produktionsverktygen 

och deras privathushåll. De nya produktivkrafterna kräver att den arbetande ska visa visst initiativ, 

arbetslust och intresse för arbetet i produktionen. Det resulterade i att feodalherren övergav slaven 

för den livegne, som har sitt eget hushåll. Dock finns privatägande-rätten fortfarande kvar och 

utsugningen är nästan lika står som i föregående period, men den är något mildrad. Hermanson 

avlutar sitt kapitel om det feodala samhället genom att visa att klasskampen mellan utsugarna och 

de utsugna är grunddrag för denna period.
43

 

 

Hermanson fortsätter att dra paralleller mellan dåtidens samhällen och hur samhället fungerar vid 

enligt honom en kapitalistisk styrd politik. Kalmars kommunistiska arbetarkommun beskriver 

tydligt sitt synsätt på kapitalismen och beskriver vidare hur dess ideologi utövas ur ett större 

nationellt perspektiv. 

Han menar att det kapitalistiska systemets grundval för produktionsförhållandena utgörs av den 

kapitalistiska äganderätten till producenterna, och lönearbetarna saknas, då kapitalismen varken kan 

sälja eller döda. Dock är arbetarna inte fria från personligt beroende och tvingas följa systemet och 

sälja sin arbetskraft för att inte dö av svält. Därmed menar Hermanson att producenterna bär 

utsugningens ok på sina axlar. Vidare beskriver Hermanson att de livegna böndernas jordbruk får 

stå åt sidan för stora kapitalistiska sammanslagningar där den moderna tekniken med 

lantbruksmaskiner äger producenterna. Istället samlar man miljoner arbetare i stora fabriken och 

verkstäder där produktionsmedlen blir privatkapitalistiskt ägande. Hermansons åsikter är att 

kapitalismen skjuter sig själv i foten, då man genom att producera allt mer varor och att sänka 

priserna på varorna ruinerar massan av små och medelstora privatägare. Det får till följd att 

köpkraften minskar och det blir omöjligt att ta vara på alla de varor som produceras.
44

 

 

Enligt Hermanson är det bara en tidsfråga innan det kapitalistiska ägandet ersätts av ett nytt 

samhällssystem, socialismen, den marxistiska samhällsuppfattningen. Ett system som utgörs av att 

samhället äger produktionsmedlen där det inte längre existerar några utsugare eller utsugna. I det 
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nya samhället ska produkterna fördelas efter den arbetsprestation som individen utför enligt 

principen: Den som inte arbetar ska därför inte äta. 

Kanske bekräftar ovanstående ord att Hermanson lägger stort krut i slutet på sitt tal. Han fortsätter 

att förklara att den socialistiska produktionen inte innehåller perioder där man producerar för 

mycket med förknippande orimligheter utan produktionen utgörs i ett utstakat tempo. Hermanson 

menar att hans tal har i stora drag givit en bild av den ekonomiska utvecklingen i människans 

historia. Den ger inte något avseende anspråk på att vara uttömmande utan vill i stora perspektiv ge 

en bild av hur kommunistiska idéer om samhället och av de ekonomiska lagar som ligger till grund 

för dess utveckling.
45

 

 

8.3. Sammanfattning om högtalarbilens propaganda 

Trots att Kalmars kommunistiska arbetarkommun i sista stund försöker vinna extraröster genom 

Hermansons tal så vet vi med hjälp av tabell 3 att det varken gav resultat vare sig i ett kort 

perspektiv eller i det långa loppet, då antalet medlemmar inte ökar trots olika former av 

propaganda. Vi kommer nedan att se hur kommunisterna i Kalmar väljer att ge sin syn på 

händelseförloppet i Ungern 1956. Vi kommer även se att nya diskussioner och konflikter blossar 

upp mellan kommunisterna, övriga partier och andra institutioner.     

 

8.4. Kalmarkommunisternas syn på Ungern 1956.         

För att förklara händelserna i Ungern använder jag mig återigen av Kalmar kommunistiska 

arbetarkommuns bevarade material. Det innebär en medveten vinklad återberättelse av 

händelseförloppet, återigen beskrivet av dåtidens ordförande i partiet i Kalmar Nils Hermanson. 

Den medvetna vinklingen ger inte bara en bild av hur Kalmars kommunister ser på händelsen, utan 

det öppnar även möjligheten för läsaren själv analysera förloppet. Fakta som partiet beskriver 

saknar vetenskaplig grund vilket innebär att partiet kan förklara händelseförloppet utifrån vad som 

gynnar partiet bäst. Dock stämmer kommunisternas bild ganska bra överens med vad som 

egentligen hände i Ungern 1956. Utöver den historiska återblicken ger berättelsen oss en bild av hur 

partiet vill framställa sig själva, både internt men även externt genom kommande 

propagandainsatser.     

 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun och dess ordförande Nils Hermanson väljer att beskriva 

krisen genom att berätta en bakgrundsbild om vad som föranledde händelserna i Ungern 1956. År 

1867 tillkämpade sig Ungern, som innan dess enbart utgjort ett lydland till det österrikiska 
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kejsardömet full jämställdhet i landet. Namnet på staten ändrades nu till Österrike-Ungern och 

tillsammans erövrade man en hel del områden som Bosnien och Hercegovina från turkarna, 

områden som 1956 ingick i Jugoslavien med en övervägande slavisk befolkning. 

Hermanson förklarar att Ungern med hjälp av tyskarna så småningom blev herrefolket i den 

Österrikisk-Ungerska staten, inom vars gränser de slaviska folken utgjorde majoriteten. Tjecker, 

slovaker, polacker, ryssar, kroater och slovener utgjorde de största grupperna av dessa. 

Ungern växte sig starkt och innan första världskriget bestod landet av 325 000 kvadratkilometer 

med en befolkning på över 21 miljoner invånare. Men tiderna förändras och på grund av förlusterna 

efter första världskriget tappade staten både landområden och befolkning menar Hermanson. Vid 

året 1956 kvarstod endast 93 000 kvadratkilometer och en folkmängd på 9,5 miljoner människor.
46

 

 

Hermanson fortsätter historien med att beskriva att efter skilsmässan med Österrike 1918 

förklarades Ungern som republik, och redan året efter började oroligheter sprida sig i landet. 1919 

utbröt en revolution sedan landets socialdemokrater brutit upp med det borgerliga partiet. 

Socialdemokraterna var inte nöjda med hur det borgerliga partiet bedrev sin politik och började nu 

istället förhandla med de kommunistiska ledarna som sedan tidigare satt fängslade. Under ledning 

av kommunisten Bela Mun började kommunister och socialdemokraterna att grundlägga en 

socialistisk stat. Dock levde de reaktionära krafterna kvar, och tillsammans med invasionstrupper 

från både Tjeckoslovakien och Rumänien så lyckades man störta den socialistiska regimen. 

Följderna blev en vit terror utan motstycke där över 7000 arbetare fängslades och de ledare som 

man inte lyckades gripa var tvungna att fly landet. Under riksföreståndaren amiral Horthy inleddes 

nu fredsförhandlingar med de allierade, vilket resulterade till freden i Trianon 1920.
47

 

 

Under 1930-talet närmade sig Ungern i sin utrikespolitik Italien och Tyskland, med ledare som 

Mussolini och Hitler vid makten. Det kommunistiska partiet var under hela mellankrigstiden 

förbjudet i landet och arbetarrörelsen fick föra en hård och undertryckt kamp för de breda 

massornas intressen. Som bekant slöt sig Ungern upp i Tysklands korståg mot Sovjet vilket 

medförde att så gott som hela den ungerska armen förintades, vilket även var ställningen efter andra 

världskrigets slut. 

Hermanson beskriver att ur det kaos som skapats av krigsdårarna växte så småningom den 

folkdemokratiska staten fram. Man socialiserade storindustrin samt genomförde en genomgripande 

jordreform, bland annat fick den katolska kyrkan släppa sina väldiga egendomar. Enligt Hermanson 

skulle man kunna tala om en sentida reformation, en som i Sverige genomfördes redan på 1500-
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talet. De samhällsgrupper som fick träda tillbaka från sina maktpositioner genom denna utveckling 

vaktade dock på sitt tillfälle att åter träda fram och göra anspråk på makten, menar Hermanson. 

Enligt Hermanson var det på grund av att ledningen försummade att lyssna till arbetarmassornas 

röst, att konsumtionen fick stå tillbaka för den tunga industrin samt att man drev kollektiviseringen 

av jordbruket hårdare än vad som var lämpligt, så skapades ett latent missnöje. Detta bidrog till 

utbrottet av student-demonstrationerna den 23 oktober 1956. Allt missnöje flöt upp till ytan och som 

alltid vid sådana här tillfällen blandade sig nu oansvariga element med våldsåtgärder in i leken. 

Polisen var tvungen att ingripa, med resultatet att det uppstod skottlossning från båda sidor. 

Kontrarevolutionen var ett faktum. Den nya regeringschefen Imre Nagy hade precis tillträtt och han 

begärde nu hjälp från en utomstående faktor. Ryska trupper vandrar in i landet, något som måste ses 

som ett stort misstag då de nationella känslorna kom i svallning. Kontrarevolutionen sprider sig i 

rask takt med stridigheter över hela landet. Så här kunde det inte fortsätta och på Nagys begäran 

drog sig de ryska trupperna tillbaka. 

Nu följer en tuff tid för Nagy menar Hermanson. Nagy drivs till större och större eftergifter av de 

reaktionära krafterna, som lägger beslag på allt större inflytande. På senare år har det framgått att 

man uppställer allt för långtgående och absurda krav, bland annat de ryska truppernas omedelbara 

bortdragande samt utträde ur Warszawapakten. Ryssland möter de orealistiska kraven på sitt eget 

sätt, man håller sig avvaktande, samtidigt som man stärker upp sina trupper. Men så helt plötsligt 

ingriper de ryska trupperna återigen. Nu inträder det sorgligaste händelseförloppet där man utan 

hänsyn till sitt eget folk så börjar de reaktionära krafterna skjuta på ryssar från gator, fönster och 

portgångar. Ett vansinnigt företag befriat från allt förnuft.
48

 

 

Enligt Kalmar kommunistiska arbetarkommun finns en annan viktig sak som inte får glömmas bort 

när det gäller att bedöma ryssarnas ingripande på rätt sätt, är nämligen att under de dagar som Nagy 

sitter och resonerar om fria val pågår en fullständig klappjakt från reaktionärernas sida riktad mot 

alla kommunisttrogna i landet. Under dessa dagar lynchades eller sköts minst 6000 av det ungerska 

partiets ledande män, kvinnor och ungdomar. Detta kaos bevisar att regeringen inte hade kontroll 

över läget och att en fruktansvärd laglöshet rådde.
49

      

 

Avslutningsvis avrundar kommunisterna i Kalmar skrivelsen genom att beskriva hur Sverige utgivit 

en enligt partiet snedvriden bild av händelseförloppet som ställt kommunisterna i dålig dager 

gentemot allmänheten. 

Hermanson menar att västvärlden och specifikt Sverige har givetvis visat upp en helt annan syn 
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över händelseförloppet. Hermanson hävdar att i svensk press dokumenterades en helt annan bild, en 

felaktig sådan av konsekvenserna som presenteras nedan. Dessa fakta har sedan granskats, och föga 

överraskande stämmer den inte menar kommunisten.  

Om den granskats av Sovjetunionen, partiledningen i Sverige eller av Hermanson själv beskriver 

tyvärr inte materialet, därför ger det ingen förklaring till om bilden är en del av en större 

organisations, eller en enskild individs åsikter. Dock är Hermanson och kommunisterna tydliga i sitt 

resonemang och visar tydligt sitt stöd mot öst. De hävdar att nedanstående fakta såklart inte visats 

eller getts möjlighet att få fäste hos allmänheten då den sanna bilden aldrig målats upp.  

• ”Fotbollsspelaren Puskas stupad. Har deltagit i striderna på rebellernas sida” 

Lögn! Han deltog några dagar senare i en fotbollsmatch i Essen i Västtyskland tillsammans 

med sitt lag Honved. 

• ”Ungerns främste släggkastare stupad.” 

Lögn! Han deltar vid de olympiska sommarspelen samma år. 

• ”Massdeportering av ungrare!” 

Fullkomlig lögn! 

• ”Ryska trupper marscherar in i Bulgarien.” 

Lögn! 

 

Kalmars kommunister anser att den svenska radions sätt att uppträda med hetskampanjer är högst 

alarmerande då nästan alla program, nyhetssändningar, skolradioprogram, musikprogram, till och 

med väderleksrapporter använder det i detta syfte. Under sådana förhållanden är det ej underligt att 

den allmänna opinionen har drivits i en viss riktning. Det kalla kriget har återigen gjort sitt intåg.
50

   

 

8.5. Sammanfattning Ungernkrisen 

Som läsare måste man vara medveten om att ovanstående bild av Ungernkrisen helt är skriven ur 

kommunisternas perspektiv och kan vara vinklat för att hålla partiet själva om ryggen. Men den 

bevisar hur tydligt Kalmar kommunistiska arbetarkommun stödjer den sovjetiska sidan under 

krisen. Till att börja med beskriver Kalmar kommunistiska arbetarkommun en historisk bakgrund 

kring hur Ungern blev det land som det blev och hur man genom den proletära internationalismen 

stödjer kampen för landets arbetare. Man kan helt klart se vilket ställningstagande kommunisterna i 

Kalmar väljer att ta, man förkastar helt C. H. Hermanssons uttalande angående att göra sig fri från 

den sovjetiska ryggsäcken, då man i slutet av skrivelsen bedriver smutskastning mot hur den 

svenska regeringen, radion och televisionen med mera väljer att avbilda händelserna i Ungern. 
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Genom de svenska kommunisternas agerande kan man tydligt se hur rädslan av ett Sovjetiskt 

inblandande i Sveriges kommunistiska Parti tar sig i uttryck hos övriga politiker och institutioner. 

Ord står mot ord angående konsekvenserna som är presenterade i ovanstående punkter, och vad som 

är sant gällande dessa är svårt att uttala sig om. Även om det skulle vara falska påståenden som 

dessa institutioner beskriver så får det trots allt genomslagskraft bland allmänheten beroende på 

kommunisternas situation sedan tidigare. Propagandan väcker en oro och en rädsla bland 

allmänheten kring kommunisternas samarbete med Sovjetunionen och att både valstatistiken i 

Sverige samt Kalmar kommunistiska arbetarkommuns medlemssiffror och röster i valen visar svaga 

resultat ger en ganska tydlig förklaring med tanke på ovanstående resonemang. 

 

8.6. Förändrat arbetssätt 

Antingen vill Kalmar kommunistiska arbetarkommun inte erkänna att det låga medlemsantalet beror 

på ovanstående orsaker eller så tror man helt enkelt att det beror på andra aspekter. Dock är man i 

Kalmar väl införstådd med att stödet till kommunisterna inte motsvarar deras förväntningar, något 

som man själv förklarar svart på vitt i sina protokoll vid kommunmöte angående valen 1956 och 

1960. 

Kommunisten Tage Sundqvist förklarar en översikt över valet och beskriver att Kalmars distrikt inte 

hävdade sig så bra. I tabellen nedan kan vi se hur Kalmar stads röstsiffror ser ut mellan riksdags- 

och kommunalvalen 1952–1960. 

 

Tabell 4. 

Antal röster på Kalmars kommunistiska arbetarkommun vid kommunalvalet 1954. 

Antal röster från Kalmar på Sveriges kommunistiska parti vid riksdagsvalen 1952, 1956 och 1960. 

Typ av val R K R R 

År 1952 1954 1956 1960 

Antal röster 467 561 613 519 

R = Riksdagsval 

K = Kommunalval 

Källa: Kalmars kommunistiska arbetarkommun, protokoll 1951-1981. 

Folkrörelsearkivet i Kalmar. 

 

Sundqvist menar att orsaken till att framgångarna i Kalmar under valet 1956 blev så små har två 

förklaringar. Till en del grundar det sig i tvisterna som just nu finns inom partiet.  

Brytningen mellan de två förhållningssätten gör sig nu återigen synlig och som studien kommer 

belysa kan vi se hur den även sträcker sig en bra bit in på 1960-talet. 

Den andra orsaken är det arbetssätt som kommunisterna i Kalmar bedriver. Sundqvist menar att om 
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partiet ska kunna öka sin verksamhet och deras inflytande i staden måste Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun arbeta på ett helt annat sätt. Sundqvist anser organisationen är för liten, därför är 

det nödvändigt att få nya och yngre medlemmar som kan hjälpa till. Även arbetet i fackföreningarna 

är för dåligt samt att spridningen av deras tidningar är allt för liten. Det gäller därför att se till att 

nya medlemmar ansluter till organisationen och blir aktiva sådana, avslutar Sundqvist.
51

     

 

Samma år publicerar kommunisterna i Kalmar ett utarbetat förslag angående hur det fortsatta 

arbetet ska se ut och hur man ska gå tillväga för att medlemssiffrorna ska motsvara deras 

förhoppningar.  

Kalmar kommunistiska arbetarkommun hävdar att partiet inte tillhör gruppen av stora och starka 

distrikt. Det fanns en tid då så var fallet men det är väldigt länge sen. Kommunisterna i Kalmar 

beskriver att rösterna vid de politiska valen har tenderat att stagnera vid en låg siffra, och 

medlemsantalet i Kalmar har praktiskt taget oupphörligt minskat sedan ruschen 1945–1947. Därför 

för partiet diskussioner hur distriktet och kommunen gjort sporadiska försök att få pendeln att 

svänga uppåt, dock har försöken resulterat i ett magert resultat.
52

 

 

Som följd av att medlemstillskottet på senare år stagnerat så menar Kalmar kommunistiska 

arbetarkommun att medlemsklassen tenderar att bli överårig, staben uttunnad och arbetsuppgifterna 

allt för stora för de medlemmar som finns kvar. Det är därför på sin plats att utvärdera arbetet och 

ställa sig frågan, vari består de väsentliga felgreppen som partiet begått? 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun menar man att det rådigt en skrämmande passivitet hos 

stora grupper av sina medlemmar, uppfattningen om att medlemmarna praktiskt taget inte gjort 

någonting är oroväckande. Kommunisterna är självkritiska och menar att det inte räcker att ge 

människor en upplaga av tidningen Ny Dag på väg in i sin kammare och i sinom tid hoppas att de 

kommer ut som mogna kommunister.  Det räcker alltså inte att bara dela ut tidningen Ny Dag och 

säga att man arbetat för att utveckla programmet. Kommunistpartiet i Kalmar hävdar att ett mer 

långsiktigt och genomgripande arbete istället bör genomföras i varje partiorganisation genom att 

skapa studiecirklar för att skola nya medlemmar. Partiet invänder om att medlemmarna i Kalmar 

aldrig får någon speciell studiehandledning från partiet, men trots det anser de sig själva kunna vara 

så pass bevandrade i politiska frågor så att de kan lösa studiearbetets uppläggning själva. 

I Kalmar anser man att studiecirklarna är den ändamålsenliga inkörsporten när det gäller att rycka 

med nya människor i arbetet och göra dem delaktiga på deras politiska syn. Därför är det viktigt att 

dörren även står öppen för sympatisörer, vilket dock medför ett hårdare arbete, menar 
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kommunisterna. Kalmar kommunistiska arbetarkommun avslutar mötet med att man vill fostra nya 

medlemmar som av egen kraft vill och kan utföra den främsta uppgiften inom deras rörelse, genom 

att öka den politiska aktiviteten ute i det enkla vardagslivet och utföra pionjärarbetet när det gäller 

att bredda kommunismen. För att lyckas få fram sådana medlemmar behövs skolning och åter 

skolning och politikens värld ligger framför partiet.
53

 

 

8.7. Sammanfattning om kommunisternas förändrade arbetssätt 

Tabell 2, 3 och 4 beskriver hur varken den nya formen av propaganda eller en modernisering av 

arbetet i Kalmar kommunistiska arbetarkommun förändrar valresultaten eller medlemssiffrorna. Vi 

får även en bild av varför socialdemokraterna valde en tillfällig koalition med borgarna på grund av 

den återupplivade rädsla för Sovjetunionens inblandning hos de svenska kommunisterna. Under 

1950-talet upplever alltså det kommunistiska partiet, både ur ett nationellt och ett regionalt 

perspektiv flera omsvängningar innehållande höga toppar och djupa dalar. 

Alla tabeller beskriver även att en minskning sker mellan valen 1956–1960. Ett troligt scenario är 

att Ungernkrisen gör sig påmind och att både valresultaten och medlemsantalet sjunker på grund av 

Röda armens inmarsch och rädslan av att kommunisterna i Sverige stödjer Sovjetunionens 

agerande. I tabell 4 kan det tyckas att minskningen är liten och inte alls betydande, men ser man till 

hur litet Kalmar kommunistiska arbetarkommun är måste man summera minskningen av nästan 

hundra röster mellan 1956–1960 som relativt väsentlig och stor.   

Vi vet redan att partiet inte presenterar positiva siffror vid valet 1960, dock ska vi fortsättningsvis 

följa hur årtiondet i helhet avspeglar sig ur det kommunistiska partiets synvinkel. 

 

9. 1960-talets kommunistiska nytänkande 

Motsättningarna i den rådande tvisten som startade under 1950-talet och som följt med in på 1960-

talet tog sig i uttryck i det interna arbetet. I det stora hela handlade det nu enligt Brodin om att en 

del av kommunistpartiet ville att nya krafter skulle släppas in i det centrala styret. De misstyckte 

även om att utrikespolitiska frågor dikterades utifrån 1960-års Moskva-deklaration där 

broderpartierna anförde direkt till den utan att ta hänsyn till svenska arbetare. Motsättningarna 

grundade sig i att grupper inom partiet inte kunde ställa sig bakom partistyrelsens agerande. Dessa 

grupper ansåg att enskilda arbetares röster, åsikter och ståndpunkter inte blev hörda. I 

säkerhetstjänstkommissionen tar Brodin som exempel upp Berlinmuren där broderpartierna ständigt 
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var tvungna att försvara Moskvas ställningstagande, vilket enligt en falang inom det kommunistiska 

partiet ansågs vara att missförstå den socialistiska internationalismen. 

Ny dag publicerar år 1963 en artikel som beskriver hur kommunisterna i Sverige vill säga upp 

Moskvadeklarationen, för att numer som parti bekänna sig som en del av det demokratiska 

styrelseskicket. Brodin beskriver hur debatten pågick under stora delar av 1963, vilket var en följd 

av att kraven på förnyelse hos partiet var ett måste. Den obrottsliga trohet som man tidigare visat 

Moskva fick på grund av de starka motsättningarna inom partiet en helt annan dimension. 

Kanske enligt Brodin på grund av att även den internationella kommunismen var splittrad med 

tanke på Kinas och Pekings framgångar. Sprickan växte mellan Peking och Moskva där Kina ansåg 

sig stå för den rätta fredliga vägen till socialismen spridning.
54

   

 

9.1. C.H. Hermansson förändrar Sveriges kommunistiska parti. 

Att det kommunistiska partiet var i behov av en förändrad politisk profil blev ganska uppenbar 

under 1960-talet. Det gäller såklart även Kalmar kommunistiska arbetarkommun som också 

påverkas av det politiska läget. Genom tabell 5 kan man urskilja hur valstatistiken förändrats mellan 

1950-talets så kallade bästa resultat till 1960-talets inledande år. 

 

Tabell 5. 

Antal röster på Kalmars kommunistiska arbetarkommun vid kommunalvalen 1962 och 1966. 

Antal röster från Kalmar på Sveriges kommunistiska parti vid riksdagsvalen 1956 och 1964. 

Typ av val R K R K 

År 1956 1962 1964 1966 

Antal röster 613 469 757 1260 

Procent av röster 4,16 2,9 4,5 6,3 

R = Riksdagsval 

K = Kommunalval 

Källa: Kalmars kommunistiska arbetarkommun, protokoll 1951-1981. 

Folkrörelsearkivet i Kalmar. 

 

Med hjälp av tabell 5 ges en bild av hur den interna sprickan inom det kommunistiska partiet 

påverkar även ett litet distrikt som Kalmar. Dock sker en plötslig förändring mellan åren 1962–1964 

på grund av att Sveriges kommunistiska Parti genomgår en förändring. 

År 1964 tillsätts mannen som vi sedan tidigare bekantat oss med. C.H. Hermansson blir partiets nya 

ledare. Brodin förklarar hur han direkt börjar med att tillsätta en ny programkommission som 

innehöll ett förslag kallat socialistiskt alternativ. År 1967 antogs kommissionen vilket innebar att 
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likt som övriga partier i Sverige så accepterade nu den kommunistiska organisationen demokrati 

som överideologi. Enligt Brodin innebar det att man lämnade sin tidigare linje för att ansluta sig till 

bestämda politiska normer, där man inspirerade av Marx hämtade inspiration till sin nya ideologi.    

Men det som kanske fick mest genomslag för Sveriges och Kalmars allmänhet var förändringen av 

den så kallade sovjetiska ryggsäcken, som av många ansetts som partiets största anledning till 

stagnation. I säkerhetstjänstkommissionen beskriver Brodin hur talare Gustavsson under 1967 års 

kongress förklarar läget genom orden: 

 

Det är lätt att se varför partiet inte uppfattades som svenskt för att vi försvarar hängivet allt 

som sker i det socialistiska lägret och tar mycket ensidigt ställning till de internationella 

tvistefrågorna. Vi har alltid ansträngt att förklara och försvara alla små detaljer och episoder 

i den stora utvecklingen som pågår i Östeuropa.
55

 

 

Brodin anser att det nya programmet innebar att man förespråkade att partiet skulle grunda sig i en 

svensk politisk kultur där det nu skulle vara slut med att utnyttja andra socialistiska länders som 

förebilder i sin propaganda. Istället kunde nu dessa länder fungera som negativa exempel, där man 

kunde kritisera om icke uppfyllda ideal införlivades och som förbands med kommunismen. Därför 

upphörde resorna till Moskva för utbildning. I och med partiets nya inriktning minskade intresset 

gentemot östblocket och fokus riktades istället mot utvecklingen i tredje världen och det rådande 

kriget i Vietnam.
56

 

 

Med tanke på den rådande omvandlingen väljer Sveriges kommunistiska Parti år 1967 att byta namn 

till Vänsterpartiet kommunisterna. I Kalmar kommer partiet att gå under beteckningen 

Vänsterpartiet Kalmar. Att inte förglömmas är dock att splittringen inom partiet fanns kvar, även 

om många distrikt och medlemmar uppskattade och valde att följa partiets nya inriktning. Som man 

kanske kan förstå utifrån det ökande valresultatet i tabell 5 så valde Vänsterpartiet Kalmar att följa 

den nya inslagna politiska vägen. Frågan som kvarstår är hur diskussionerna angående beslutet 

fördes, var det ett självklart val eller fanns det motsättningar även inom partiet i Kalmar. 

 

I ett protokoll fört vid årsmötet med partiet i Kalmar den 2 april 1967 kan man följa hur debatten tar 

sig i uttryck när distriktets kommunistiske partiledare Nils Hermansson diskuterar med två andra 

medlemmar, Folke Liljesson och Tage Sundqvist. Hermansson inleder diskussionen med att 

ifrågasätta om partiet kan attrahera flera människor som medlemmar genom ett namnbyte. 

Samtidigt är han väl medveten om den nuvarande situationen där det råder delade meningar och 
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varnar därför om att namnbytet kan innebära ytterligare partisplittring. Liljesson tar vid i debatten 

och uttrycker sin åsikt genom att hävda att en socialistisk omdaning är nödvändig och att 

kommunistiska partiet bör eftersträva att omfatta alla socialistiska krafter. Han menar att partiet i 

Kalmar inte bör stå vid sidan om utvecklingen. 

Hermansson fortsätter att driva diskussionen genom att hänvisa till föregående höst och dess 

valframgång. Han frågade därför medlemmarna om de ansåg att ett namnbyte verkligen var 

nödvändigt, en fråga som Sundqvist besvarade efter den traditionella kafferasten med att varna för 

att gå för långt till höger mot Socialdemokraterna. Sundqvist uttalande skapar tankegångar bland 

övriga medlemmar där vissa anser att ett namnbyte skulle medföra ökat medlemsantal samtidigt 

som andra var mer skeptiska. Återigen yttrar sig Liljesson och anser att förutsättningen för fredlig 

övergång finns här i landet. Diskussionen leder till att Hermansson föreslår att man bör tillskriva det 

svenska partiet om att ändra en punkt i det utgivna programmet där det står att det är nödvändigt att 

det finns flera partier för genomförandet av socialism.
57

 

 

Trots att det fanns vissa misstankar och åsikter kring det nya partiprogrammet så väljer alltså 

Vänsterpartiet Kalmar att anta partiets riktlinjer. Något som verkligen beskriver kommunisterna i 

Kalmars ståndpunkter finner man i ett protokoll från organisationen i Gamleby, en organisation som 

är inkluderad i distriktet Kalmar. När man följer organisationens diskussioner mellan åren 1968–

1969 kan man se hur splittringen ter sig på regional nivå. 

Från mötet den 26 maj 1968 anser kommunisternas ordförande i Gamleby Tage Björklund att det 

nya programmet är till sto nytta för arbetarna. Dock har medlemmen Erik Karlsson en annan orsak. 

Karlsson anser att programmet är tunt och att det inte innehåller något om republik, monarki eller 

klassamhälle. Björklund svarar på uttalandet genom att konstatera att programmet är svenskt och 

täcker det verkliga behovet.
58

 

Resultatet av diskussionen avslutas vid årsmötet 1969 där organisationen i Gamleby ställer sig 

betänklig mot partistyrelsens politik och att samtliga medlemmar var överens om att den nuvarande 

politiken var medelklassbetonad men att de dock skall hålla ihop och främst sköta de kommunala 

frågorna.
59

 

 

Kalmar kommunistiska arbetarkommun beskriver hur Hermansson talade vid årsmötet 1967 om det 

framgångsrika valet hösten 1966 och genom tabell 5 kan vi se hur det kommunistiska partiet i 

Kalmar gör ett framgångsrikt val. Förmodligen har den nya programpolitiken medfört en större 
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förståelse hos allmänheten vilket resulterat i fler antal röster jämför med valen 1962 och 1964. 

Enligt kommunisterna i Kalmar lämnade Folke Liljesson den 2 december 1966 en rapport om 

valresultatet i Kalmar. Av valrapporten framgick att i landstingsvalet fick partiet hela 6,3 procent av 

rösterna vilket medförde ett nytt stadsfullmäktigemandat i staden. Liljesson avslutar med att 

beskriva att 1966 års val är det bästa som partiet har presterat sedan toppen 1946.
60

 

 

9.2. Sammanfattning C. H Hermanssons förändringar 

C. H. Hermanssons nya ideologi har alltså skapat goda resultat för landets kommunistparti och så 

även i Kalmar. Inom Vänsterpartiet Kalmar råder optimistiska tankegångar, man har ändrat sitt 

synsätt mot öst och bedriver istället stark propaganda i form av flygblad mot USA och kriget i 

Vietnam. 

Med råg i ryggen från föregående val ser till en början Vänsterpartiet Kalmar med tillförsikt fram 

emot kommande 1968. Ett val som man själva tror kommer domineras av utrikespolitiska frågor. 

Med stort självförtroende tror man sig att 1968 års val kommer bli än bättre och innebära ytterligare 

ett mandat med tanke på det pågående kriget i Vietnam. Dock skulle det inte dröja länge förrän 

utsikterna ändrar skepnad.     

 

9.3. Tjeckoslovakien 

För den 21 augusti 1968 rullar Warszawapaktens och därmed Sovjetunionens stridsvagnar in i 

Tjeckoslovakien och huvudstaden Prag. Dagen efter vid ett styrelsemöte beskriver Kalmar 

kommunistiska arbetarkommun hur Folke Liljegren diskuterar angående vänsterns förutsättningar 

inför kommande val.  

Liljegren bedömer att partiets möjligheter till ett framgångsrikt val som mindre bra med tanke på 

vad som inträffat i Tjeckoslovakien så kort tid före valdagen. Innan invasionen hade partiet med 

tillförsikt sett fram emot ett positivt val, där man med hjälp av förundersökningar i maj månad 

trodde sig ha chans till hela 6,6 procent av rösterna i Kalmar.
61

 

Även Brodin förklarar att praktiskt taget alla av västvärldens kommunistiska partier i Västeuropa 

fördömde invasionen, en invasion som Warszawapakten troligen genomförde på grund av det 

moderna experimentet av kommunism som Tjeckoslovakien och dess ledare Alexander Dubcek 

igångsatte. En praktisk orsak var enligt Brodin att experimentet lätt kunde bli inledningen till en 

allmän flykt från kommunismen runt om i hela östblocket. Trots att även Vänsterpartiet 
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kommunisternas ledare C. H. Hermansson visade sitt missnöje efter inmarschen i Prag och krävde 

att Sverige skulle bryta sina diplomatiska förbindelser med Sovjetunionen, så bröts partiets 

uppåtgående trend i valstatistiken. 1968 års val presterade partiet ett av sina sämsta resultat genom 

tiderna då man enbart mäktade med 3,0 procent av de röstberättigande i landet.
62

 

 

I Kalmar har man som bestämt tidigare valt att följa C. H. Hermanssons linje, och så även i detta 

fall. Man ställer sig emot invasionen och börjar därför direkt innan valet att arbeta för att sprida sina 

åsikter och sitt försvarstal. 

Folke Liljegren säger att en affisch kommer att tryckas av partiet, affischen kommer att klargöra för 

allmänheten Vänsterpartiet Kalmars ståndpunkter angående händelserna i Tjeckoslovakien. Vidare 

kommer även flygblad att utkomma vilket är en nödvändighet för att fortsätta arbetet mot det 

kommande valet trots de händelser som inträffat.
63

 

 

När det gäller valet 1968 lyser Vänsterpartiet Kalmars resultat med sin frånvaro. Istället för att 

diskutera partiets valresultat väljer man istället att helt fokusera sina mötesdiskussioner åt att 

fördöma USA:s agerande i Vietnam. Kanske är man medveten om varför siffrorna inte 

överensstämmer med partiets förhoppningar och väljer därför inte att diskutera hur man ska agera 

för att förbättra resultatet. I så fall blir det väldigt tydligt att även det kommunistiska partiet i 

Kalmar påverkas oerhört mycket av yttre händelser. 

 

En indikation som dock beskriver hur kommunisterna påverkades av händelserna i Tjeckoslovakien 

presenterar statistiska centralbyrån genom valstatistik från andrakammarvalet 1968. Partiet erhöll då 

endast 3 % av alla röstberättigande i landet, vilket är en ganska stor minskning från föregående 

riksdagsval 1964 då kommunisternas stöd beräknades till en procent på 4,5 av allmänhetens röster. 

Att Vänsterpartiet Kalmar producerar 4,8 % av rösterna vid nästkommande kommunval 1970 ger 

tyvärr en missvisande bild av hur stor påverkan Tjeckoslovakienkrisen fick på partiet. Från 1968 

hade partiet två år på sig att återhämta sig och förbättra förhållandet gentemot allmänheten. Därför 

blir inte resultatet efter händelsen fullständigt korrekt, men dock kan man utläsa att minskningen 

från 1966 års kommunalval ändå är ganska drastisk.
64
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9.4. Sammanfattning Tjeckoslovakien 

Sammanfattningsvis går det urskilja att invasionen från Warszawapakten i Prag påverkade de 

svenska kommunisterna och även Vänsterpartiet Kalmar. Trots att en del och de flesta av 

kommunisterna valt en ny inriktning på deras politik, som tar avstånd från framförallt 

Sovjetunionens kommunism så är det anmärkningsvärt att valstatistiken sjunker så radikalt. Kanske 

grundar det sig fortfarande i en rädsla med tanke på att det under 1960-talet fanns två delar inom 

partiet med skilda meningar. Det fanns fortfarande kvar de så kallade traditionella kommunisterna i 

landet och dessa hade vid händelser som i Tjeckoslovakien kanske mer påverkan än vad partiet i 

helhet själva velat tro. 

 

Så ser dock inte Vänsterpartiet Kalmar på saken. Kommunistpartiet i Kalmar är väl medvetna om 

att krisen i Tjeckoslovakien påverkade valresultatet, men man kritiserar också den sittande 

regeringen. Partiet ansåg att väljarna såg valet som den sittande regeringens vara eller icke vara och 

tog det säkra före det osäkra då man ställde sig reserverande till alla de sociala reformer som 

genomfördes. Vilket resulterade i att socialdemokraterna effektivt kunde värva över röster från det 

kommunistiska partiet till valet.
65

 

 

10. Didaktisk reflektion 

Materialet i den här uppsatsen kan användas på många olika sätt och i flera olika former. Studien 

skapar många möjligheter för en lärare som arbetar med modern historia, både när det gäller 

undervisningssituationer inom andra världskriget såväl som det kalla kriget. Undersökningen skapar 

en djupare bild av händelser som sker under uppsatsens tidsrymd och kan skapa större förståelse 

hos elever ifrån specifika kriser och konflikter som en lärobok har svårt att belysa. Det kan i skolans 

värld behandlats under olika åldrar beroende på vilket mål läraren har med undervisningen och vad 

styrdokumenten beskriver. Uppsatsen behandlar en tidsperiod på 30 år mellan ca 1940-1960. Under 

dessa år sker en rad händelser som har stor betydelse för hur samhället fungerade då och vad som 

ligger till grund för hur det ser ut idag. Uppsatsens material styrker mycket av det som skolverket 

beskriver i sina kursplaner inom ämnet historia. Därför är viktigt att belysa dessa händelser för 

elever och ge de möjligheter att införskaffa sig viktig kunskap inför fortsatta studier eller 

kommande arbetsliv.   

 

Jag har valt att göra en källövning som inkluderar elever som läser historia 3 på gymnasiet. Under 
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ett kapitel i uppsatsen får vi ta del av hur Kalmar kommunistiska arbetarkommun ser på händelserna 

i Ungern 1956 från deras perspektiv. Källövningen hanterar den här händelsen och syftet med 

uppgiften är att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper 

om det förflutna. Historia används för att påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. 

Uppgiften ska därför ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse och värdera hur olika grupper av 

mäniskor, i tid och rum använt sig av historia, samt reflektera över identitets- och 

verklighetsuppfattning. Genom uppgiften får eleverna möjlighet att tolka, granska och värdera 

källor samt använda olika perspektiv och verktyg som förklarar och åskådliggör historiska 

förändringsprocesser.
66

 

 

Utifrån Kalmar kommunistiska arbetarkommuns text om Ungernkrisen kan övningen variera i 

storlek och man kan som lärare anpassa uppgiften efter tid och kunskapsnivå. Min utgångspunkt 

med övningen är att eleverna får öva upp sitt källkritiska tänkande genom att granska texten utifrån 

nedanstående frågor. 

 

• Varför startade Ungernkrisen utifrån Kalmar kommunistiska arbetarkommuns berättelse? 

• Tror du att partiet har tillräckliga kunskaper om vad som hände i Ungern? 

• Hur påverkas texten av att den är skriven ur Kalmar kommunistiska arbetarkommuns 

perspektiv? 

• Hitta värdeladdade ord som ger läsaren positiva eller negativa uppfattningar av 

händelseförloppet. 

• Vilka slutsatser utifrån texten drar du om vad som hände i Ungern? 

   

När eleven sedan analyserat Kalmar kommunistiska arbetarkommuns text genom att besvarat 

frågorna får de med utgångspunkt från följande datum som med vetenskaplig fakta beskriver 

händelseförloppet i Ungern 1956: 

 

23 oktober: Krisen tar sin början då demonstrationer bryter ut. 

24 oktober: Imre Nagy tar över kontrollen i Ungern samtidigt som stridsvagnar från Sovjet rullar in 

i landet och skapar strider mellan trupper och upproriska. 

28 oktober: Vapenvila inleds, nästan inga stridigheter förekommer. 

30 oktober: Nästan alla av de sovjetiska stridsvagnarna har dragit sig tillbaka ut på landsbygden. 

1 november: Ungern lämnar Warszawapakten enligt beslut från premiärministern Nagy. Nu sätter 
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återigen Sovjetunionens stridsvagnar fart in i Ungern och staden Budapest. 

4 november: Rullar stridsvagnarna in i staden Budapest där Janos Kadar nu tagit över makten i 

landet efter Nagy. 

10 november: krisen är över när de sista motståndsrörelserna ger upp. 

 

När eleverna ställt sig kritiskt till kommunisternas utspel angående Ungern ges de nu på egen hand 

chansen att söka vetenskapligt material från olika forum. Till sin hjälp ger jag som lärare ut exempel 

på internetsidor, böcker eller artiklar med vetenskaplig grund där någon annan person eller 

institution beskriver sitt perspektiv på händelserna. Med ovanstående datum som utgångspunkt ska 

eleverna lösa uppgiften genom att med samma tillvägagångssätt granska ett eget material utifrån 

frågorna ovan. När eleven har analyserat de båda texterna har den behandlat den källkritiska frågan 

tendens. 

Syftet är att göra eleven uppmärksam på att tendenser överlag förtydligar en källas 

användningsområden. Genom att arbeta med uppgiften är förhoppningen att eleven får kunskap om 

att en källa inte är oanvändbar bara för att den är tendentiös, utan istället ger information om hur 

olika människor tänkte och agerade utifrån olika politiska ståndpunkter. Sist men inte minst så lär 

sig eleven att kunna jämföra källor med varandra, då det oftast är jämförelse mellan flera med 

varandra oberoende samtida källor som historisk kunskap kan utvinnas.   

 

Uppgiften kan genomföras både individuellt eller i grupp och kan presenteras på valbart sätt utifrån 

lärarens syfte med uppgiften. Den skapar alltså ett brett underlag för läraren då examinationen både 

påverkas av en summativ och en formativ bedömning.   

Uppgiften behandlar även flera delar av det centrala innehållet som skolverket beskriver som 

underlag för vad en elev i kursen historia 3 på gymnasiet ska behärska: 

 

• Olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial, till exempel 

genom arkiv, muntlig historia eller digitala media. 

• Källkritiska om metodiska problem förknippade med behandlingen av olika typer av 

historiskt källmaterial inom till exempel politisk historia. 

• Hur undersökningar baserade på primärkällor utifrån en formulerad historisk frågeställning 

genomförs samt hur resultatet kan sammanställas, presenteras och ventileras. 

• Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån 

regionalt eller lokalt perspektiv.
67
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Det här är bara ett exempel på hur man som lärare kan använda sig av uppsatsens innehåll, där man 

kan engagera eleven på ett helt annat sätt än vad läroboken kan bidra med. Fördelarna med 

arbetssättet och materialet blir som Niklas Ammert beskriver i sin bok Att spegla världen. Skolans 

historieundervisning och dess läroböcker är bra, men den överträffas ofta av den historia som 

eleven får via film, tv, dataspel och framförallt Internet. Därför gäller det att eleven tränas till att 

kritiskt värdera källor, information och berättelser som dagligen översköljer den. I den här uppgiften 

får eleven den möjligheten. Med ett arkivmaterial som utgångspunkt och att sedan själv söka och 

hantera källor från forum som eleven dagligen är van vid skapar förståelse och förmåga att ta 

ställning till material som eleven utsätts för.  

En ytterligare positiv aspekt är att eleven förstår att historiker, partier, individer med mera inte alltid 

är överens och att det skapar medvetande om att ovanstående exempel kan ha olika synpunkter trots 

att de arbetat utifrån samma material eller händelse, exempelvis Ungernkrisen 1956.
68

   

11. Slutdiskussion 

Resultatet visar hur Kalmars kommunister hanterar den sovjetiska kontrollen över öst i dramatiska 

uttryck samt hur deras ställningstaganden förändras över tid. De beskriver även hur stödet med 

hjälp av medlemssiffror och valresultat såg ut vid olika årtal samt hur partiet i Kalmar bedriver sina 

propagandainsatser. Studien börjar med att belysa hur finska vinterkriget 1939 påverkar 

kommunisterna i Kalmar och i hela landet negativt. Partiet stödjer fullt ut Kominterns agerande och 

en rädsla bland allmänheten sprider sig angående Sovjetunionens påverkan på stadens kommunister. 

Trots att organisationen Komintern upplöses 1943 så avslutas inte Kalmars kommunisters åtrå mot 

öst. Partiet börjar nu bedriva en egen politisk agenda mer anpassad för förhållandena inom Sveriges 

gränser, men man kan helt klart se hur man sneglar mot ledarna i öst. För att värva nya medlemmar 

och sprida sin ideologi genomför man olika propagandainsatser som exempelvis en cykelstafett. 

Stafetten genererar hela Småland och i sina skrivelser kring eventet hänvisar partiet till 

kommunistiska tidningar samt att Stalin citeras för att motivera sina medlemmar mot ett väl utfört 

arbete. 

Att Kominterns existens helt klart påverkar allmänhetens förtroende gentemot kommunisterna i 

Kalmar på ett negativt sätt råder det inga som helst tvivel om. Vid granskningen av partiets 

medlemmar 1943 ser man att antalet bara var 29 personer. Dock när man summerar nedslaget andra 

världskriget ser man hur händelsen påverkar partiet oerhört positivt då man 1947 uppnår 219 

personer, den högsta medlemssiffran som finns bevarad fram till året 1960. Troligtvis beror 
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ökningen främst på Sovjetunionens insatser i kriget mot nazismen, men det finns även andra 

aspekter som påverkar resultatet. Det politiska och samhälleliga läget utnyttjas på ett effektivt sätt, 

partiet väljer att samarbeta med socialdemokraterna för att få majoritet gentemot borgarna samtidigt 

som det fanns ett missnöje mot den socialdemokratiska regeringen som gynnade det kommunistiska 

partiet. 

 

Dock blir storhetstiden kortvarig och snart så gör sig allmänhetens rädsla likt finska vinterkriget 

återigen påmind. Varför allmänhetens tankegångar kring partiet ändras finns det flera motiverade 

orsaker till. Bland annat låter partiet sina medlemmar resa till Moskva för att hämta hem 

information, inspiration och idéer till sitt lokala arbete. Man kan tydligt se hur Kalmar 

kommunistiska arbetarkommun såg upp till Moskvas ideologier när man med en tyst minut och 

hyllningstal hedrar den avlidna ledaren Stalin efter hans bortgång 1953.  

Partiet försöker dock rida på vågen från 40-talets framgångar och vill framhäva sin politik som 

fredlig och anpassad för att hävda sig med Sveriges övriga partier. Dock väljer socialdemokraterna 

att bryta sitt samarbete med kommunisterna innan sammanslagningens efterkrigsprogram ska träda 

i kraft, kanske på grund av att Tjeckoslovakiens kommunistiska parti tog över makten genom 

Pragkuppen 1948. Socialdemokraterna blir misstänksamma och kan inte stödja kommunisternas 

planhushållningspolitik och väljer istället en temporär koalition med borgerligheten. Det blir ett hårt 

slag för kommunisterna och i Kalmar försöker man stoppa blödningen genom diverse flygblad som 

uppmanar befolkningen att inte döma partiet efter andras åsikter. Dock är skadan redan skedd, både 

statistik från riksdagsvalen under 1950-talet och medlemsantalet i Kalmar beskriver nedgången. 

Från 1947 års medlemssiffror på 219 personer så har antalet dalat till enbart 55 stycken vid årtalet 

1952. 

 

Ungernkrisen 1956 är uppsatsens nedslag på 1950-talet. Med facit i hand kan man se att 

medlemsantalet eller siffrorna mellan riksdagsvalen inte påverkas allt för mycket av Sovjetunionens 

inmarsch i Ungern. Dock minskar stödet en aning, men inte så mycket som man på förhand kunnat 

tro. Kanske beror det på den radikala minskningen som redan skett eller på grund av att men helt 

enkelt från partiets sida väljer att utåt sett fördöma invasionen. Men som uppsatsen beskriver så ger 

man allmänheten under invasionens inledande dagar en missvisande bild. I själva verket ser man 

hur svårt partiet har att släppa kontakten mot Sovjetunionen. Framförallt ter sig deras 

ställningstagande när man efter krisen väljer att föra propaganda med hjälp av en högtalarbil genom 

Kalmar stad. Nils Hermansons långa tal om samhällets olika reformer beskriver tydligt Kalmars 

ståndpunkter och hur man ser på socialismen som den naturliga moderna utvecklingen.   
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Som resultatet visar kan man alltså se hur lite Kalmar kommunistiska arbetarkommuns åsikter har 

förändrats mellan 1940-och 1950-talen. Dock börjar det hända saker under 1950-talet då den 

kommande partiledaren hos Sveriges kommunistiska Parti C. H. Hermansson uttalar sig om en 

förändrad och förnyad politik. Uttalandet är början på en splittring i partiet mellan två olika 

ställningstaganden, där de moderna kommunisterna ställs mot de traditionella. Sprickan börjar alltså 

på 1950-talet och sträcker sig in på 1960-talet.   

 

1960-talet börjar som 1950-talet slutade med dåliga resultat. Men när C. H. Hermansson tar över 

som partiledare 1964 genomförs förändringar som visar sig vara positiva både på nationell som 

regional nivå. Hermansson började direkt arbeta i riktning mot kommissionen, som kom att antas 

1967. Kommissionen innebar ett nytt förhållningssätt där man likt övriga partier i Sverige 

accepterade demokrati som överideologi. Den obrottsliga trohet som man tidigare visat Moskva fick 

på grund av de starka motsättningar inom partiet en helt annan dimension, vilket resulterade i ökat 

stöd. Vid kommunalvalet 1962 där Kalmars kommunistiska parti erhöll 469 röster skedde en stor 

utveckling till nästa val 1966. Då erhöll partiet hela 1260 röster, vilket var det bästa resultatet sedan 

toppen 1946. 

 

Kalmars kommunister ser med förhoppning fram mot riksdagsvalet 1968, ett val som man tror sig 

kunna vinna stora framgångar i med tanke på USA:s agerande i Vietnam. Stora propagandainsatser 

som beskriver sympatier för det vietnamesiska folket arbetas fram. Självklart är det ett 

ställningstagande som många människor kan skriva under på, men samtidigt drar Kalmars 

kommunister nytta av situation för att återigen trycka till kapitalismen och få pendeln i kalla kriget 

att svänga över till kommunisternas. Men när förutsättningarna ser som bäst ut påverkas partiet 

återigen av yttre faktorer, det vill säga Sovjetunionens agerande. 1968 rullar Warszawapaktens 

stridsvagnar in i Prag för att störta de moderna tankar om kommunismen som landets president 

Dubcek bedriver. Trots att partiet tar fullt avstånd från händelsen, så påverkas kommunisternas stöd 

mycket.   

 

För att konstatera hur yttre händelser påverkar partiets röstsiffror och medlemsantal kan man se hur 

andra världskriget påverkade det kommunistiska partiet positivt på grund av Sovjetunionens 

bidragande deltagande i kriget mot nazismen. Dock kan man klart och tydligt se hur kriser som 

Ungern och framförallt Tjeckoslovakien påverkar partiet oerhört negativt. Trots att Kalmar och 

partistyrelsen i sin helhet valt en ny politisk agenda så finns en genomgående rädsla, likt den i 

Storbritannien genomgående hos allmänheten mellan 1940-1960-talen även i Kalmar.   
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