
!   

Kamp emot kvalen 
En studie om hur Socialdemokraterna och SSU 
agerat mot nazism, fascism och kommunism i Växjö 
1932-1945. 
 

    

    
     

Examensarbete

Författare: Pontus Samuelsson 
Handledare: Erik Wångmar 
Examinator: Fabian Persson 
Termin: HT16 
Ämne: Historia 
Nivå: Avancerad 
Kurskod: 4HIÄ2E



  

Abstrakt 
2017 marks the hundred year anniversary since the Social Democratic party was split in 
two in 1917, when the youth party, as well as several leftish socialistic members, 
formed the Communist party. In the aftermath of the first world war communism rose in 
Sweden, Spain and Germany. Eventually, fascism and nazism began to rise as a political 
power as well. These ideologies put the Swedish Social democratic party at stake. This 
essay has focused on how the local Social democrats acted at a local level, when it came 
to these political powers. Elements of conflict and consensus, as well as class formation 
are lifted to find out how Växjö’s Social democrats reacted to communism, nazism and 
fascism. The result showed that the reaction was almost completely non-violent, 
although still in opposition. Attempts were made to cooperate with the local 
communists, with varied success. They united against fascism and to aid them under 
fascist oppression. The class formation were partly unitary as of this, but mostly 
fragmented, when the communists were looked at as dividers and Moscow agents with 
revolutionary goals. This did not work out with the Social democratic reformist agenda, 
why the communist was widely condemned in 1939. The political right often criticised 
the Social democrats for their communist encounters. As to this the local Social 
democratic press did not trust the bourgeoisie to maintain the democracy if they were 
given the chance to overthrow the Social democratic government with help from the 
fascists.  

Engelsk titel: Struggle against the throes - A study about how the Social Democratic 
party and SSU acted against nazism, fascism and communism in Växjö 1932-1945 

Nyckelord 
Socialdemokraterna, SSU, nazism, kommunism, fascism, konflikt, samförstånd, 
klassformering. 

Tack 
Till alla de som outtröttligt kämpar på barrikaderna för freden, friheten och 
solidariteten. 

!  i



  

Innehåll 
1.Inledning 1 

1.1. Ingress 1 
1.2. Syfte och frågeställning 2 

2. Tidigare forskning 2 

3. Teori 7 
3.1. Konflikt och samförstånd  7 
3.2. Klassformering  8 

4.Metod och material 9 

5. Bakgrund 10 
5.1. Den svenska nazismen 10 
5.2. Kommunismen i Sverige 12 

6. Huvudstudie 14 
6.1. Växjö Socialdemokratiska Ungdomskommitté 14 

6.1.1. Intern verksamhet 14 

6.1.2. Utåtriktad verksamhet 17 

6.1.3. Första maj 18 
6.2 Socialdemokraterna 19 

6.2.1. Intern verksamhet 19 

6.2.2. Utåtriktad verksamhet 22 

6.2.3. Första maj 23 
6.3. Tidningarna 25 

6.3.1. Kronobergaren 25 

6.3.2. Smålandsposten 29 

7. Analys 31 

8. Didaktisk reflektion  43 

9. Sammanfattning 45 

Referenser 47

!ii



  

1.Inledning 

1.1. Ingress 
Vid gottbordet på julaftonskvällen, då pappa läste julens texter såg Larry tårar trilla nerför 

pappas kind. Det gjorde stort intryck på honom. Inte trodde han att starka pappa kunde 
gråta. Det hade han aldrig sett förr.  1

Episoden är hämtad från min morfars föräldrahem utanför Lammhult, där hans far Emil 

Andersson grät av hopplöshet och rädsla julen 1941. Kriget var då totalt, ransonering 

och mörkläggning vardag. Emil blev under kriget inkallad och posterad i Abisko, såväl 

som han blev niobarnsfar och firade sitt 45:e levnadsår. Förhållandet mellan det stora 

och det lilla har jag alltid funnit väldigt intressant, där de till synes små tingen får ta 

plats i det stora och svåra. Därför har jag uppskattat släktföreningens bok Ofreden, som 

redogör för såväl storpolitiken, som för potatissådden. Att läsa om människor och deras 

handlingar lokalt i förhållande till den stora världens omvälvningar är kittlande. Vid den 

här tiden hade Emil gått med i Socialdemokraterna. Kanske deltog han på möten där det 

ivrigt diskuterades hur nazisterna skulle bemötas och hur kommunisterna skulle 

hanteras. Säkert är att det runt omkring i de socialdemokratiska arbetarekommunerna i 

landet engagerades lokalt på olika vis kring dessa frågor. Internationell solidaritet, 

antifascism och antikommunism engagerade många människor. Vissa tog till 

våldsamma metoder, andra valde en fredligare väg att gå. Troligtvis var Emil långt från 

dessa olika sammankomster, nio barn och egen gård krävde sin tid, möjligen sporadiskt 

då han var ordningsvakt i Folkets Park. Nazister hade han iallafall inget till övers för. 

Fyra mil söder om Lammhult finns Växjö. Kanske fanns där någon, likt Emil, med 

engagemang inom partiet, med familj och jobb att sköta. Som gick längs Växjös gator, 

bland blockadlappar och flygbladsutdelare. Som kanske själv delade ut flygblad och 

satte upp affischer. Möjligen deltog denna person i möten om där det diskuterade hur 

Växjös socialdemokrater skulle gå till kamp emot kvalen, propagerade för slagord eller 

för slagsmål. Frågan i denna uppsats är hur SSU och Socialdemokraterna i Växjö 

agerade mot kommunismen, nazismen och fascismen. Hur gick de till kamp mot sina 

kval? 

 Andersson, Göran, 1997, s. 411
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1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats har varit att ge en bild av hur motståndet mot nazism, fascism 

och kommunism organiserats inom SSU och Socialdemokraterna i Växjö åren 1932 till 

1945. Detta för att ge ett bredare perspektiv på hur socialdemokratin förhållit sig till 

dessa politiska krafter under mellankrigstiden och andra världskriget. Folkrörelser 

bygger på lokalt engagemang, det gjorde det då och det gör det nu. Lokala exempel har 

kanske fallit i skymundan för den socialdemokratiska regeringens, senare  även 

samlingsregeringens, agerande politik under mellankrigs- och krigstiden. Här  lyfts nu 

ett historiskt exempel på hur en folkrörelse har agerat lokalt mot dessa politiska krafter. 

- Hur har Socialdemokraterna och SSU agerat mot nazism, fascism och 

kommunism i Växjö? 

- Fanns det konflikter kring agerandet inom Socialdemokraterna och SSU? 

- Hur har lokaltidningarna Smålandsposten och Kronobergaren förhållit sig till 

och rapporterat om nazismen, kommunismen och fascismen som politiska 

krafter? 

2. Tidigare forskning 

I  avhandlingen Sjöfart på stormigt hav problematiserar Martin Estvall bilden av 

”Sveriges” agerande mot nazism och Nazityskland från maktövertagandet 1933 och 

under ofredsåren 1939-1945. Estvall menar att bilden av Sveriges agerande under kriget 

behöver nyanseras för att ge plats åt fler berättelser än den svenska statens göranden och 

havanden. När det talas om Sverige under andra världskriget behöver fler aktörer än 

samlingsregeringen och liberala skribenter lyftas fram, som alla de människor som 

engagerade sig då de gömde flyktingar, protesterade mot nazismen och statens 

eftergifter.  I avhandlingen kommer Estvall fram till att klasstillhörighet spelade roll i 2

ställningstagandet mot nazism, där de olika klassintressena reagerat olika på olika 

händelser och idéer som rapporterades om från Nazityskland. Slutsatserna är dragna 

utifrån två branschtidningar varsin sida om det politiska spektrat. Tidningen som 

representerade arbetarna, Sjömannen, visade sig vara långt mer högljudd mot nazismen 

över lag, dess angrepp mot antisemitism och faran för krig, såväl som stark propaganda 

mot Nazityskland som betecknades som en terrorregim. Tidningen för den fackliga 

 Estvall Martin, 2009, s. 2262
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motparten, Sjöfartstidningen, förhöll sig affärsmässigt till nazismen och Nazityskland 

såväl som andra uttryck för fascism i Europa, om än inte helt okritisk. De hade större 

betänkligheter kring socialismen, och såg nazismen som ett sista försvar mot 

socialismens icke demokratiska arbetssätt, våldsamhet och förföljelser, som befarades 

leda till kommunismen. Tidningen motsatte sig även olika former av motaktioner mot 

Nazityskland. Båda tidningarna misstänkte varandras klasser för att främja nazismens 

intressen, trots att Sjöfartstidningen inte tog avstånd från nazismen. Fördömanden från 

denna tidningen riktades istället mot arbetarrörelsens arbete mot nazism, som 

benämndes kommunistterror och fackföreningstyranni. Estvall förklarar detta med att 

arbetarrörelsen hade mer att reagera mot än att lockas av, medan kapitalet såg nazismen 

som den sista bastionen mot kommunismens framfart. Detta kom tidningarna att enas 

om: att det borgerliga samhällets sista försvarsmöjlighet var nazismen, liksom tog båda 

tidningarna avstånd från kommunismen.   3

I Socialdemokraterna skriver historia gör historikern Åsa Linderborg en 

gramsciansk hegemonistudie av den svenska socialdemokratiska rörelsen. Synen på att 

socialdemokratin i Sverige haft ideologiskt herravälde tillbakavisas av Linderborg, som 

menar att detta herravälde sökts men enbart uppnåtts till viss del. Detta då 

socialdemokratin snarare påverkades av den borgerliga hegemonin än att bryta den. Den 

socialliberalt betonade borgerliga hegemonin har inte utmanats av socialdemokratin, 

den har bekräftats och bevarats. Med sitt stora politiska inflytande i svensk politik blev 

arbetarrörelsen en maktfaktor som borgerlighetens intellektuella kunde bejaka dess 

socialliberala delar och fördöma de radikala idéerna. Detta i samband med 

arbetarrörelsens anpassning till det redan existerande samhället har påverkat rörelsen åt 

socialliberalt håll. Kring socialdemokratins förhållningssätt till nazismen finns en 

sektion från andra världskriget och den interna konflikt som fanns mot, och för den 

delen inom, regeringen.   4

Den svenska socialdemokratin var unik i avseendet att de hotade att utesluta 

antifascister ur partiet, medan det var kollaboratörer som hade det hett om öronen på 

kontinenten. Det material som producerats internt i partiet om andra världskriget har 

tonen av en hyllningskör till Per-Albin Hanssons trygga ledarskap och fasta hand, som 

 Estvall Martin, s. 17, 227-229, 242-2453

 Linderborg Åsa, 2002, s. 180-185, 437-4404
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hade hela folkets stöd. Per-Albin Hansson var den enda socialdemokraten i 

samlingsregeringen som biföll transiteringen av den tyska Engelbrechtdivisionen på 

järnvägen, övriga socialdemokratiska statsråd reserverade sig mot beslutet, bland andra 

Ernst Wigforss och Gustav Möller. Kritik har dock riktats mot regeringens ingrepp i 

tryckfriheten som ledde till censur och indragning av antifascistiska tidningar inom den 

egna rörelsen. Den kritik som fanns mot samlingsregeringens eftergifter mot 

Nazityskland får inte mycket plats i krönikorna efter kriget, med undantag från Wigforss 

memoarer som lägger stort ansvar vid Hanssons agerande i att inte lyssna på sin 

riksdagsgrupp inför beslutet.  5

Journalisten Anna-Lena Lodenius granskar den fackliga kampen mot kommunism, 

fascism och nazism i sin bok Tvåfrontskrig. Lodenius konstaterar att ställningstaganden 

mot nazismen var tydligast i medlemskåren, då LO-ledningen sällan stod på 

barrikaderna mot nazismen. Nazismen var ett hot mot fackföreningarnas möjligheter att 

handla, där nazisterna fick ofta stöd av fascistiska organisationer i den antifackliga 

kampen. Socialdemokraterna och framförallt LO var drivande i insamlingen av pengar 

till spanska arbetare under Spanska inbördeskriget. Facket samarbetade med fler 

organisationer, en del kommunistiska och socialdemokratiska, vilket väckte en del 

uppmärksamhet i Socialdemokraternas partistyrelse. Av de svenskar som åkte och stred 

i inbördeskriget var det stora flertalet kommunister, men där återfanns även 

socialdemokrater.  Antifascismen blev en möjlighet förr socialdemokrater och 6

kommunister att mötas organiserat och enas, även om LO var misstänksamma mot 

sådana initiativ som ofta kom från Moskva i egna syften.  Motståndet till nazismen 7

organiserades lokalt i fack-klubbar och sektioner. LO-ledningen hade förståelse för 

regeringens försiktiga politik och varje beslut riktade mot nazismen vägdes mot de 

förmodade konsekvenserna från Nazityskland. LO-ledningen blev på så vis överkörd av 

medlemmarna i vissa frågor där LO sökte en försiktig linje, exempelvis i form av 

bojkotten av tyska varor och uteslutning av aktiva nazister.  I fallet med bojkotten av 8

tyska varor var LO:s ordförande Edvard Johansson kritisk, då han menade att en bojkott 

 Linderborg, s. 180-185, 437-4405

 Lodenius Anna-Lena, 2002, s. 77-806

 Lodenius, s. 827

 Lodenius, s. 17, 528
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skulle leda till att arbetare i Tyskland och Sverige skulle bli arbetslösa, liksom skulle 

Sverige drabbas av repressalier. Trots hot om avgång drev medlemmarna igenom 

bojkotten, vilket innebar att LO slöt sig med Fackföreningsinternationalen i frågan. 

Edvard Johansson likaså. Detta var något som Socialdemokraterna såg som ett försök 

att driva utomparlamentarisk handelspolitik.  Utöver beslut för hela LO-förbundet 9

fördes den antinazistiska kampen på gator, torg och arbetsplatser, särskilt var det 

ungdomar som tog denna kampen. Nazistmöten stördes av socialister och kommunister, 

som slängde käft med nazisterna. SSU:are på Hisingen ska ha varit tämligen aktiva i sin 

störningstaktik av nazistsammankomster, överaffischering och handgemäng.  10

Socialdemokratins kamp mot kommunismen utgör den andra halvan av Lodenius 

bok, där hon beskriver hur kamrater ur samma rörelse sedan blev varandras 

motståndare. Det finns de som talat om kamratskap med kommunisterna, men 

majoriteten av socialdemokratin har sett kommunisterna som Moskvas förlängda arm 

för att krossa socialdemokratin, däribland Sven Andersson, socialdemokratisk 

partisekreterare och statsråd. Då Socialdemokraterna splittrades 1917 var det de unga 

partimedlemmarna som gjorde uppror mot moderpartiet, vars försvars- och 

samförståndspolitik med liberalerna var tunga faktorer.  Kommunisternas motvilja till 11

socialdemokratin låg i att de ansågs vara kapitalismens hantlangare som förrått 

arbetarklassen genom samarbete med liberala grupper. Socialdemokratin kallades 

socialfascism, då den smält samman med och försvarade det borgerliga, kapitalistiska 

samhället.  Inledningsvis kom SSU att bli den starkaste antikommunistiska kraften i 12

arbetarrörelsen, som var i ständig polemik med kommunismen och försökte organisera 

facket i denna kamp. De unga socialdemokraterna såg konflikten med kommunisterna 

som en möjlighet att visa på socialdemokratins framtidstro, då kommunismen sågs som 

bakåtsträvare. Verksamheten som bedrevs organiserades centralt av Karl Hovberg och 

Rickard Lindström, som tillsammans samlade in rapporter, informerade om de 

 Lodenius, s. 46-489

 Lodenius, s. 58-6010

 Lodenius, s. 124, 12811

 Lodenius, s. 154, 15612
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aktiviteter kommunisterna hade planerade och organiserade aktiviteter kring detta 

lokalt.  13

 Historikern Alf W. Johanssons Den nazistiska utmaningen behandlar hur den 

svenska socialdemokratin förhöll och anpassade sig efter fascismens starkare grepp om 

Europa i allmänhet och Nazityskland i synnerhet. I skenet av detta blev Per-Albin 

Hansson införstådd med att Socialdemokraterna behövde gå från hårdför marxism till 

samförståndsanda. Det fanns en tro inom Socialdemokraterna på att nazismens framfart 

kunde brytas med en stark socialdemokrati. Som främsta bålverk i den kampen blev 

krispolitiken.  Nazisterna fick aldrig över en procent av rösterna i de nationella valen, 14

samtidigt som de etablerade partierna i riksdagen visade svagt intresse för nazismen. 

Högerpartiets ungdomsförbund visade nazistiska tendenser, varför moderpartiet bröt 

helt med dem. Huvudpunkterna för Socialdemokraternas del att inte samarbeta med 

nazisterna var på grund av ideologins motstånd till demokratin och arbetarrörelsen, där 

Hitler ansågs gå kapitalets ärenden. Liberalerna var primärt avståndstagande på grund 

av den öppna rasismen, bevarandet av människovärden och demokrati som 

styrelseskick. Högern hade ett mer komplicerat förhållande till Nazityskland. Delvis då 

de sedan länge var tyskvänliga, förespråkade klassamhället och var antikommunister, 

men nazismens brutalitet, plebejiska framtoning och förakt för rättsordningen fick dem 

att ta avstånd från Hitler. Bondeförbundet gick i valet 1932 fram med sin kärnfråga om 

att bevara den svenska rasens renhet. Uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och 

Bondeförbundet tonade ned de agrarfascistiska tendenser som fanns i partitet. Den 

geopolitiska och kulturella tyskvänligheten övergick i få fall till en öppen nazism. 

Nazitysklands storpolitiska handlingar genom invasionen av Norge och Danmark, 

passivitet i Finska vinterkriget och icke-angreppspakten med Sovjetunionen, gjorde att 

tyskvänligheten övergick i anti-totalitär konsensus.  15

 Mellan redaktionernas rader är en presshistorisk undersökning utförd av Josefin 

Nygren Kristoffersson. Hon har i sitt examensarbete undersökt hur Smålänningen 

respektive Kronobergaren förhöll sig till Nazityskland, Hitler, maktövertagandet, 

nazismen och de händelser som följde i dess spår, liksom judefrågan och skulden till 

 Lodenius, s. 177-17813

 Johansson W. Alf, 1997,  128-13214

 Johansson, s. 186-18715
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händelserna i Europa. Smålänningen, knuten till Bondeförbundet, liksom andra 

tidningar på högerkanten, berör inte i samma utsträckning händelserna i Nazityskland. 

Smålänningen visade sig vara pro-tysk i många av sina texter, vilket visar sig när de 

skuldbelägger segermakterna från första världskriget för krigsutbrottet under andra 

världskriget. Tidningen va även antisemitisk i vissa av sina texter. Dock verkar 

tidningen ha varit anti-nazistisk, även om nazismen föredrogs framför bolsjevismen. 

Kronobergaren, socialdemokratisk, var å andra sidan starkt anti-nazistisk och var i 

högre utsträckning än Smålänningen kritisk till nazismen som ideologi, Nazityskland 

och dess framfart, såväl som de riktade stark kritik mot antisemitism och den borgerliga 

pressens vänlighet mot Tyskland.  16

3. Teori 

3.1. Konflikt och samförstånd  

Dessa två begrepp är vanligt förekommande inom förhandlings- och beslutsteori. I 

denna teori är konflikt den negativa aspekten och konsensus är den positiva motvikten. 

Lösning av konflikt kan inbegripa en votering, vilket leder till en sorts konsensus efter 

majoritetsbeslut. Utan konflikt och konsensus riskerar samhället och att utarmas och 

stagnera.  Begreppen konflikt och konsensus kan vara mångtydiga, här förklarar jag 17

hur jag avser använda dem. Konflikt inbegriper olika beteenden, åsiktsskillnader, såväl 

som grad av konflikt. Istället för konsensus använder jag samförstånd. Samförstånd är 

en sammanblandning av konsensus och samarbete, där det förra avser samstämmighet 

och medhållande, det senare mot gemensamt handlande eller agerande. Lantto har 

använt begreppet samförstånd för att vidga definitionen över samarbete, som inte skiljer 

på olika strävanden gällande samarbete och konsensus. Politiskt beteende och 

åsiktsskillnader kan ha ett samband, då det är troligare att agera för gemensam sak om 

åsikterna liknar varandra. Dock behöver de inte nödvändigtvis följas åt och samarbeten 

kan uppnås trots åsiktsskillnader.  I denna uppsats kommer konflikt och samförstånd 18

ses mot Socialdemokraternas och SSU:s inåt- och utåtriktade arbete. Internt handlar det 

om i vilken mån de interna diskussionerna präglades av konflikt eller samförstånd 

 Nyberg Kristoffersson Josefin, 2016, s. 2, 6-8, 57-6016

 Stjernquist Nils, 1993, s 12617

 Lantto, s. 30-3218
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gällande förhållningssättet till kommunismen, nazismen och fascismen. Detta avser 

internt inom Växjö arbetarekommun, mellan arbetarekommunen och ungdomsklubben, 

liksom riktat mot Socialdemokraterna nationellt. Externt handlar det om grad av 

konflikt respektive samförstånd mellan Växjö arbetarekommun och SSU-klubb och 

nazismen, kommunismen och fascismen. Konflikt- och samförståndsperspektiv har 

även belagts på lokaltidningarna, för att se hur de förhöll sig till berörda politiska 

krafter.    

3.2. Klassformering  
Klassformering [konstitueras] genom att individer, med varierande grad av 
klassmedvetande, deltar i kollektiva aktioner som är organiserade spontant eller långsiktigt 

för att realisera klassintressen.  19

Så definieras klassformering i Lars Hanssons avhandling Slakt i takt. Själva 

organiserandet sker genom att det skapas mer eller mindre formaliserade organisationer, 

vilket kan ta sig i uttryck partier eller nätverk. Huvudsaken är att organiseringen sker 

kollektivt. Detta för att föra samman människor med liknande förutsättningar inom en 

klasstruktur. Den kollektiva organiseringen människor emellan främjar 

solidaritetsaktioner för klassintresset och är en del i klassformeringen. Detta gäller 

arbetarklassen såväl som borgarklassen, där de senare möttes på klubbar och vid 

företagskontakt. Klassformering organiserar de inom en klass med gemensamma 

intressen, liksom klassformering kan ske mellan olika klasser. All solidarisering kring 

gemensamma intressen kan utmynna i klassformering, mellan olika klasser utmynnar 

det i så kallade klassallianser. Ett exempel på en sådan är krisuppgörelsen 1933 mellan 

Socialdemokraterna och Bondeförbundet.  Klassformering gynnar alltså det 20

gemensamma strävandet enligt principen att ensam inte är stark. Detta kan medföra att 

starka kamratliga band skapas, präglade av solidaritet och uppoffring, men kan också 

användas rent instrumentellt för att uppnå sina mål. I detta begrepp går det att tala om 

stark och svag klassformering; fnitter och fragmentarisk klassformering; reformistisk 

och revolutionär klassformering.  Av dessa använder jag mig av unitär och 21

fragmentarisk, liksom reformistisk och revolutionär klassformering. Unitär 

 Hansson Lars, 2004, s. 5319

 Hansson, s. 4820

 Wright, Erik Olin, 1997, s. 19121
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klassformering avser när det sker en liknande klassformering inom ett visst område, 

exempelvis inom en och samma organisation. Fragmentarisk klassformering är när 

människor med gemensamma intressen organiserar sig i olika organisationer. 

Reformistisk och revolutionär klassformering avser den karaktär organisering tar sig 

och med vilka metoder som valts att organisera sig kring.  22

 Klassformering kommer att appliceras på mitt material för att ge svar på hur 

Socialdemokraterna och SSU såg till sitt klassintresse och organiserade sig kring det i 

Växjö. Med denna teoretiska ingång kan uppsatsen ge svar på vilken karaktär 

klassformeringen hade. Om den var unitär eller fragmentiserad, reformistisk eller 

revolutionär, formaliserad eller icke formaliserad. Den kan även visa huruvida Växjös 

socialdemokrater såg bortom klassgränser för att bilda klassallianser för ett gemensamt 

intresse eller valde klasskonflikter istället. 

4.Metod och material 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur Socialdemokraterna och SSU i 

Växjö förhållit sig till och agerat mot olika uttryck av fascism, nazism och kommunism 

mellan 1932-1945. Datainsamlingen har gjorts med en problembaserad ansats, där jag 

efter min frågeställning sökt upp relevant material ur primärkällorna. Detta medförde att 

frågeställningen behövde omformuleras till viss del, då jag inledningsvis fokuserade på 

distriktsmaterial för Socialdemokraterna och SSU, men inget hittade. Frågeställningen 

utökades till att inkludera även kommunismen, då materialet visade sig vara rikt kring 

socialdemokratins agerande mot dem. Denna flexibilitet har varit direkt nödvändig och 

gjort studien mer intressant.  Datan utgörs främst av protokollförda styrelse-, medlems- 23

och kommittémöten, såväl som skrivelser av olika slag från Växjö Socialdemokratiska 

Arbetarekommun och Socialdemokratiska Ungdomskommitté. Vissa kompletterande 

uppgifter av intresse har dessutom hämtas från distriktsorganisationerna för 

ungdomskommittén, från protokoll förda under distriktsårskonferenser. Materialet från 

protokollen organiseras tematiskt, i syfte att lyfta fram liknande händelser i samma 

avsnitt. Viss risk finns att detta medför att resultatet i kronologisk mening kan bli något 

lidande, men det är en avvägning som gjorts för att passa frågeställningen bättre. Utöver 
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detta finns två av länets lokaltidningar med i undersökningen: Smålandsposten och 

Kronobergaren. Detta för att ge en kompletterande bild av Socialdemokraternas och 

SSU:s arbete, samt att ge en bild av hur tidningarna ställt sig i diskussionen om nazism, 

fascism och kommunism. Mitt primära fokus kring tidningarna har varit ledarsidan och 

nyhetsrapporteringen, men även insändare, krönikor och annonser har inkluderats i 

materialet. Valet av dessa två tidningar grundar sig i deras olika politiska inriktningar, 

där Smålandsposten är moderat inriktad, Kronobergaren är socialdemokratiskt inriktad. 

Växjöbladet hade kunnat inkluderas för ännu ett perspektiv, men då hade 

materialmängden blivit för stor att hantera. För att göra materialet hanterbart rent 

omfångsmässigt har jag fokuserat på några årtal mellan 1932 och 1945. Detta för att få 

en bild om hur tidningarnas rapportering såg ut innan kriget och under kriget och om det 

går att skönja någon förändring i ledarsidans texter, annonser som publicerades och 

nyheter som rapporterades. Årtalen jag valt att fokusera på är hela åren 1935 och 1936, 

liksom andra halvan av 1939 och hela 1940. Materialet från SSU och 

Socialdemokraterna har visat att det under dessa årtal finns beröringspunkter med både 

kommunister och nazister, liksom världspolitiken spelat roll under dessa år i form av det 

spanska inbördeskriget, andra världskriget utbrott och Finska vinterkriget. 

 I materialet dyker det upp vissa organisationer som kan kräva ett förtydligande. Den 

Socialdemokratiska Ungdomskommittén, S.D.U.K., avser SSU-klubben som fanns i 

Växjö. Växjö Fackliga Centralorganisation, FCO, är den lokala LO-organisationen. 

5. Bakgrund 

5.1. Den svenska nazismen 

Furugårdade och Lindholmare 

Den nationalsocialistiska rörelsen under mellankrigstiden var spretig och präglades av 

flera partier som stundtals slog sig samman, för att sedan splittra sig på grund av 

ideologiska och personliga skäl. 1924 blev Birger Furugård ledare för Sveriges första 

nationalsocialistiska parti, Svenska Nationalsocialistiska Frihetsförbundet. 1930 

bildades vad som kom att bli känt som Svenska Nationalsocialistiska Partiet (SNSP) av 

Furugårds parti, Sven Olov Lindholms Sveriges Nationalsocialistiska Folkparti, och 

Nysvenska Förbundet. I detta samlingsparti fanns militärer som besökt NSDAP:s 

partidagar i Tyskland. Efter två år kunde de räkna 3000 medlemmar i 50 
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lokalavdelningar till organisationen. grund av ideologiska och personliga tvister kom 

partiet att splittras mellan Furugårdare och Lindholmare, som de två 

nationalsocialistiska partibildningarna kom att kallas till vardags.  Furugårdarna 24

fortsatte att hamna i personliga vendettor, med diverse uteslutningar, partisplittringar 

och osämja som följd. Trots det interna kaoset nådde partiet viss framgång vid stads- 

och kommunalfullmäktigevalen 1934 och 1935, då de vann cirka 80 mandat runtom i 

landet. Som mest hade partiet 132 lokalavdelningar, med varierande aktivitet förvisso. 

Efter valfiasko 1936 beslöt Birger Furugård att lägga ner partiet, och uppmanade vidare 

engagemang hos Lindholmarna, som till slut vunnit den långa striden inom 

nationalsocialismen i Sverige.   25

 Lindholmarna arbetade hårt med organiseringen av det nya partiet och hade en stor 

utåtriktad verksamhet. Samma år som de bildades höll de över 500 möten. Efter 

uteblivna valframgångar inledde Lindholm efter 1938 offensiven för att visa på 

oberoende från NSDAP i Nazityskland, som blivit en belastning för den svenska 

nationalsocialismen. I detta arbete bytte partiet namn till Svensk Socialistisk Samling, 

bytte ut hakkorset mot Wasakärven, Hitlerhälsningen mot en så kallas liten hälsning. 

Under andra världskriget engagerade många partimedlemmar sig i finska vinterkriget, 

medan Nazitysklands invasion av Danmark och Norge blev en belastning politiskt. 

Särskilt det norska nazistpartiets agerande under ockupationen blev ett slag mot partiet. 

Detta föranledde att partiet blev hårt ansatt av politiska motståndare såväl som 

myndigheter, särskilt då media märkte dem som ett Quislingparti efter en spionhärva i 

Göteborg. Ju längre kriget led desto svårare fick partiet det, under 1943 och 1944 

avbröts flera möten av bråk, iscensatta av kommunister och socialdemokrater och av 

motdemonstrationer. Krigsslutet innebar minskad aktivitet, minskat medlemsantal och 

minskning av sympatisörer. Dålig ekonomi, razzior och missnöje bland medlemmarna 

ledde till slut till att Svensk Socialistisk Samling lade ned 1950. Viss aktivitet fortlöpte i 

vänföreningar, där gamla partimedlemmar kunde träffas och umgås. Så sent som 1989 

fanns sådan verksamhet.  Anledningen till att Sverige aldrig fick något starkt 26

nazistparti beror på dessa ständiga fraktionsstrider, ofta baserat på olika ledarstrider. Så 
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snart någon såg sig själv som ett nazistpartis Führer, splittrades det då det fanns fler som 

aspirerade på samma titel.  27

 Socialdemokraten Torsten Nilsson var under mitten av 1930-talet SSU-ordförande 

och valdes 1941 in i Sveriges riksdag.  Han skriver i Lag eller näve att efter att 28

nazismen slagit igenom i Tyskland och börjat flytta fram sina positioner i Sverige 

berättar han om hur SSU Skåne började organisera sig för att mota nazismens framfart. 

De skaffade sig kunskap om alla nazisternas möten och bildade utryckningspatruller för 

att möta nazisterna i debatt. Enligt egen utsago ska detta ha varit ett framgångsrikt 

koncept, då nazisterna blev försiktiga med dessa patruller i närheten och drog sig undan 

så att SSU:arna kunde ta över mötena. Under ett möte ska Nilsson ha begärt ordet och 

förolämpat partiledaren Birger Furugård till den grad att tumult uppstod och han blev 

klöst i ansiktet. Även egna möten hölls, bland annat under devisen ”Lag eller näve?” De 

unga socialdemokraterna försvarade på detta vis demokratin och tog strid mot 

diktaturivrare till både höger och vänster. Bästa medlet mot dessa irrläror var dock 

praktisk politik som kom människor till del, som bidrog till trygghet och välstånd. Detta 

blev möjligt tack vare uppgörelsen mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna.29

 Under tiden före andra världskrigets utbrott samarbetade Socialdemokraterna och 

Kommunisterna i vissa fall, som i Spanienfrågan, där de samlade ihop pengar och 

yttrade solidaritetsförklaringar med Spaniens folk. Detta kom att irritera Nazityskland, 

då vänstersocialdemokraten Georg Branting ska ha yttrat sig antifascistiskt till den grad 

att en nazistisk ambassadör från Tyskland frågade om han skulle markera sitt missnöje. 

Arbetet med den antifascistiska opinionen och att motarbeta krigsförberedelserna från 

Tysklands sida gjorde att den svenska pressen och opinionen såg som tyskfientlig. Detta 

påtalades på regeringsplanet mellan Tyskland och Sverige.  30

5.2. Kommunismen i Sverige 

Vänsteroppositionen inom Socialdemokraterna hade redan innan första världskriget 

utbrott identifierat antimilitarismen som klasskampens viktigaste mål. Kring denna 

fråga organiserades det flitigt i tal och skrift, den definierade vänstern inom partiet. 
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Världskriget hade övertygat vänstern ännu mer om antimilitarismens nödvändighet. 

Hjalmar Branting och hans anhängare hade en annan syn på saken, då den 

internationella arbetarrörelsen misslyckats med att främja internationalism och 

antimilitarism, utan gått i god för försvaret av fosterlandet. De ansåg att nu var tid för 

samverkan på regeringsplanet med liberalerna och det borgerliga samhället. För att 

uppnå detta var de vänstersocialistiska tongångarna tvungna att sansas, vilket gjorde att 

det började blåsa till storms inom partiet. Vänsteroppositionen fick lämna 

Socialdemokraterna 1917 och bildade i maj samma år Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti. Världskriget förde med sig revolutionära vindar som svepte in över 

Europa, där revolutionen i Ryssland var inspiration.  I detta parti kom fyra inriktningar 31

att samlas: en revolutionär marxistisk, en mer social och liberal, en humanistisk och en 

antibyråkratisk. Det enda som enade dem var deras motstånd till Socialdemokraterna. 

Den kommunistiska rörelsen kom att uppleva fler splittringar, uteslutningar och 

konflikter, vilket resulterade i nya kommunistiska partier, såväl som återvändande till 

socialdemokratin, av exempelvis Zeth Höglund. Detta återvändande förde med sig att 

Socialdemokraterna då och då fick nya radikala krafter som skapade både turbulens och 

vitalitet.   32

 1929 splittrades utbrytarpartiet, då den Komintern-trogna falangen tappade över 

hälften av sina medlemmar. Under 30-talet kom två partier vänster om 

Socialdemokraterna att existera: Komintern-partiet, SKP, ledda av Hugo Sillén, där 

anhängarna kallades sillénare, och ett socialistiskt parti som leddes av Karl Kilbom, där 

anhängaran kallades kilbomare.  SKP kom under 30-talet att tappa eller utesluta de 33

vänstersocialister som lämnat socialdemokratin, vilka kom att ersättas av 

vänstersekterister. Missnöjet riktade sig mot socialdemokratin och utgjorde partiets 

huvudsakliga propaganda, vilka de kallade socialfascister. Dessa så kallade 

socialfascister skulle kommunisterna nu söka samarbete med för att bilda folkfronter 

mot fascism, efter nazisternas maktövertagande i Tyskland. Detta kom att leda till 

ytterligare medlemstapp och hot om partisprängning. Under andra världskriget kom de 

svenska kommunisterna få utstå mycket kritik för Sovjets anfallskrig mot Finland, som 
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de försvarade, liksom de försvarade icke angrepps-pakten mellan Sovjet och 

Nazityskland. Antikommunismen blev ännu starkare i Sverige på grund av detta och i 

kommunisternas starkaste fäste Norrbotten lämnade över två tusen medlemmar partiet.  34

Kommunisterna kom att utstå mycket spått och spe, tidningarna var antikommunistiska 

och varande för sabotage och spionage, talare bojkottades i fullmäktigen och fick motta 

allmänhetens fördömande. När krigslyckan vände för Sovjet och de kunde börja pressa 

tillbaka Nazitysklands invasion vände även opinionen för kommunisterna i Sverige. I 

valet 1944 tredubblade kommunisterna sitt röstantal och fick över tio procent av 

rösterna, i Göteborg fick de sextio procent av rösterna, fyrtio procent i Stockholm.  35

 Den socialdemokratiska ledningen förde under 30-talet en sorts obstruktionsstrategi, 

vilket innebar att det gjordes aktiva insatser för att hindra bildandet av antifascistiska 

organisationer och stoppa vänstervindarna, både nationellt och internationellt. 

Organisationen Antifascistisk Samling var en organisation som ogillades av den 

socialdemokratiska partistyrelsen, som vid sin konstituering fick en socialdemokrat som 

ordförande och SSU Stockholm ordförande som ledamot. Även Georg Branting och 

Lennart Geijer rörde sig inom organisationen. Denna rörelse engagerade medlemmar 

och partifolk, till ledningens stora förtret. Anledningen var att de inte ville ge 

kommunisterna politisk och demokratisk legitimitet. 1939 dömde Per Albin Hansson 

och August Lindberg ut rörelsen och tog avstånd från denna kommunistiska 

täckorganisation. Liknande vänstersamarbeten omöjliggjordes då Sovjetunionen gick i 

pakt med Nazityskland och senare invaderade Finland.  36

6. Huvudstudie 

6.1. Växjö Socialdemokratiska Ungdomskommitté 

6.1.1. Intern verksamhet 

Under de interna mötena hade den Socialdemokratiska Ungdomskommittén i Växjö en 

varierad dagordning med olika program, diskussioner, insamlingar och aktiviteter. Ett 

återkommande inslag på programmet var att anordna debatter mellan de olika politiska 

partierna, där kommunister och nazister var representerade, såväl som liberaler, högern 
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och socialdemokratin. Dock inte av politikerna själva, utan detta var ett rollspel bland 

de unga socialdemokraterna, som blev tilldelade ett parti för att föra dess talan. Under 

dessa debatter framkom att kommunismen sågs som en karusell i ständig rörelse, utan 

utpekat mål. Varningar om nazismen och vad dess hetspropaganda kan få för 

konsekvenser om rörelsen får fäste kom från talarstolen. Enbart Socialdemokraterna 

kunde värna det demokratiska samhället, som både nazister och kommunister ivrigt 

hetsade emot. De argument som kom från ”nazisten” anbelangade huruvida det var 

demokratiskt att förbjuda uniformer, liksom lovord över hur gott ställt det var i 

Tyskland.  Detta moment återkommer några gånger mellan 1935 och 1937, där 37

diskussioner och debatter var livliga och uppskattade.  Under det Spanska 38

inbördeskriget skickades flertalet cirkulär och skrivelser om socialisternas kamp och 

den internationella brigaden, till vilka olika insamlingar organiserades.  En stridande 39

kamrat vid namn Tage Tinggren var under ett möte 1939 inbjuden för att hålla ett 

föredrag om inbördeskriget och sina drygt nio månader i den internationella brigadens 

Brantingkompani. På plats uppmanade han till fortsatt solidaritet med Spanien, vilket 

resulterade i en snabb insamling som överlämnades till Tinggren.  40

 På sina möten behandlade de även frågor gällande hur ungdomsklubben skulle 

förhålla sig till olika rörelser, liksom uppmanade till uppslutning på olika möten och 

demonstrationer. 1932 tog det ett beslut om att föreslå för Folkets Hus-rörelsen att deras 

lokaler ej borde hyras ut till nationella, kristliga eller landsstormsföreningar.  På en 41

inbjudan av de lokala kommunisterna föreslogs klubben att delta på ett protestmöte mot 

Berlinolympiaden 1936. Medlemmarna beslöt enhälligt att bifalla fördömandet av 

olympiaden, men att inte delta på mötet.  Samma mönster kan skönjas vid det stora 42

flertalet inviter som inkom från kommunisterna vilka sågs som ett stalinisitiskt 

experiment av klubbisterna.  Inbjudan på ett offentligt möte om tredje mans rätt 43
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avvisas, där medlemmarna istället hänvisas till Växjö Fackliga Centralorganisations 

(FCO) möte i saken.  Styrelsen för Växjö S.D.U.K. visade kalla handen likväl. På ett 44

möte 1941 vidaresändes ett utskick från SSU-förbundet gällande de ständigt 

återkommande inviterna från kommunisterna. Där antogs uttalandet om att 

kommunisterna komprometterat sig själva och visat att deras garantier inte är något 

värda. De sägs gå sin uppdragsgivares ärenden och hycklar kring de demokratiska 

värdena, som de egentligen inte ser som värda att försvara. SSU ska inte ha med dem att 

göra, varken lokalt eller nationellt.  Denna linje ligger fast framöver, vilket visar sig på 45

ett möte då en inbjudan om ett gemensamt diskussionsmöte att behandlas. Detta tänker 

klubben inte gå med på, men om deras närvaro vore önskvärd får kommunisterna 

minsann bjuda in dem till ett eget evenemang.  46

 Styrelsen tar även beslut att skicka choklad och cigaretter till inkallade medlemmar, 

samt befria dem från medlemsavgiften tills de muckar. Bland annat till den 

Finlandsfrivillige kamraten Göte Wickfors.  Under ett medlemsmöte inkommer ett 47

förslag från medlemmen Rune Johansson (senare inrikesminister red anm.) som 

styrelsen såväl som hela medlemsmötet bifaller. ”På förslag av Rune Johansson beslöts 

att vi ej ska föra någon politik på gatorna, vare sig med nazister eller kommunister.”  48

 Under SSU-distriktets årsmöten talades en del om de världspolitiska händelser och 

hur medlemmarna måste slå vakt om demokratin här hemma. Alfons Gidlund från 

Kronobergaren sa i sin hälsning 1939 att om någon börjar tala om diktatur som lösning 

går det inte att lite på den borgerliga pressen, varför en stark arbetartidning var 

nödvändig. SSU-förbundets talare manar medlemmarna till att effektivt slå vakt kring 

friheten och demokratin, så att hotet från de fascistiska staterna inte hamnar i Sverige.  49

SSU-studieledaren Ivan Olsson uppmanade medlemmarna att lokalt stå emot de 

politiska marodörerna och jobba hårt med agitationen för att få fler medlemmar för detta 
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ändamål.  Under en konferens deltog SSU-ordförande Torsten Nilsson, som hälsade 50

kongressen att de måste göra medlemmarna till fullblodiga socialister, för att bli 

starkare än alla motståndare rent moraliskt och politiskt.  Annars uppmanas i största 51

allmänhet att inte lyssna till skvaller, som kan vara propaganda för en viss riktning. 

Denna propaganda ses vara menad att väcka missnöje bland SSU:arna, vilket icke är 

önskvärt.  52

6.1.2. Utåtriktad verksamhet 

De unga socialdemokraterna anordnade insamlingar, delade ut flygblad och deltog i 

demonstrationer. Insamlingarna var av olika slag och olika ändamål. Under ett första 

maj-firande 1936 blev demonstranterna attackerade av nazister, vilket verkar ha lett till 

slagsmål. Medlemmen Rune Johansson, samma person som föreslog att medlemmarna 

inte skulle bemöta nazister och kommunister på gatan, föreslog en insamling för att 

betala de på grund av slagsmål dömda kamraternas böter. I detta ansåg tre medlemmar 

att det borde läggas till att klubbisterna inte skulle besöka nazisternas möte, vilket 

avslogs.  Andra former av insamlingar handlar om att visa solidaritet med andra länder 53

och människor. En vanligt förekommande insamling är insamlingen till Svenska 

hjälpkommittén för Spanien, där pengar ges från klubbkassan såväl som från 

medlemmarnas egna fickor och insamlingar hos allmänheten.  Detta engagerade flera 54

delar ur arbetarrörelsen, såtillvida att socialdemokrater, kommunister och LO 

organiserade en lokal hjälpkommitté för att undsätta ”de för sin frihet kämpande 

spanska folket.”  Även nationellt skänkte SSU pengar, ett tusen kronor skänker för 55

kampen mot de fascistiska förbrytarna som störtat demokratin.  Målet med insamlingen 56

var att kunna hjälpa Spanien med sjukvården i de krigshärjade delarna av landet.  Det 57

hela resulterar i medel för en ambulans som ska skickas till Spanien, vilket klubben får 
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beröm av från SSU-förbundet.  Insamlingen fortsätter alltjämt, och det sista 58

insamlingstillfället var vid föreläsningen med Tage Tinggren.  Nästa insamlingsprojekt 59

kom att bli Finlandsinsamlingen, där det anordnades ett insamlingsmöte tillsammans 

med S-kvinnor.  För att understödja Finland beslöts av styrelsen att skänka 25:- årligen 60

till Kronobergs rusthållareförening for Finland.  Därefter engagerade sig klubben i 61

Sverige-Norgehjälpen, som organiserades av LO och SSU, där de anordnade en dans i 

syfte att samla in pengar till ändamålet.   62

 Klubbstyrelsen beställer 1939 hem flertalet broschyrer och flygblad, bland annat 

Naziormen i Sovjetparadiset och Mot bolsjeviker och nazister.  Dessa delas sedan ut 63

under en kampanjinsats i anslutning till ett möte anordnat av kommunisterna.  64

Utdelandet och spridandet av sådana broschyrer ansågs viktigt i insatserna mot 

kommunisterna, till vilka de skickade brev och ifrågasatte hur de kunde tro på de 

kommunistiska ledarna och deras felaktiga läror.  Under andra världskriget kom SSU 65

att samarbeta med Bondeförbundets och Högerpartiets ungdomsorganisationer för att 

motverka den osvenska propagandan, där affischering och flygbladsutdelning var 

vanliga insatser. En särskild kampanj som de deltog i var den nationella kampanjen 

”Vaksamhet, samhällsanda, tystnad.”  66

6.1.3. Första maj 

Första maj-demonstrationen var de största årliga demonstrationerna som anordnades av 

SSU, Socialdemokraterna och Växjö FCO, där de hade stor möjlighet att föra fram sitt 

budskap. Ofta anordnades enhetsdemonstrationer mellan dessa tre parter.  Årligen kom 67

klubben med förslag på egna paroller för sina standar som de skulle bära med sig. 
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Redan innan krigsutbrottet var parollen ”Bort med kriget, vi vilja Fred.”  Under 68

enhetsdemonstrationen 1936 var den övergripande parollen ”Mot krig och fascism för 

Fred och Frihet”, till denna demonstration uppmanades klubbesterna att mangrant sluta 

upp under klubbens egna fana under parollen ”mot krig och barbari, för Fred och 

frihet.”  Under just detta första maj-firande stördes demonstrationen av nazister som 69

sökte bråk, och fick bråk, varpå ett antal medlemmar blev dömda till böter.  1938 var 70

frågan om huruvida den svenska fanan skulle medtagas under demonstrationen uppe för 

behandling, där diskussionen ska ha varit het och utfallet 55 röster för fanans 

medtagande och 5 däremot.  71

6.2 Socialdemokraterna 

6.2.1. Intern verksamhet 

Den socialdemokratiska arbetarekommunen i Växjö fick flera inviter från 

kommunisterna, om olika freds- och diskussionsmöten. Allt som oftast tackade partiet 

nej till dessa möten. Det verkar som att partierna tidigare anordnat gemensamma möten, 

men att det sällan gått särskilt bra, varför Socialdemokraterna 1934 avböjde exempelvis 

ett diskussionsmöte mot socialdemokratin.  När det spanska inbördeskriget rasade bjöd 72

kommunisterna in till opinionsmöte där Hugo Sillén talade, på temat ”Folkfront mot de 

fascistiska krigsgalningarna.”  På detta möte föreslog styrelsen att medlemmarna eller 73

partiet ej skulle delta.  Även då det gällde ett fredsmöte1935 avböjde styrelsen 74

deltagande på de kommunistiska mötena, här hänvisades till ett eget fredsmöte med 

Växjö FCO med egen talare, Richard Lindström.  En anledning till att dessa möten 75

bojkottades var för att de endast var till för att bringa pengar till den kommunistiska 

partikassan. Vid en sådan bojkott verkar de ha blivit helt misslyckade tillställningar.  76

 Kronobergsarkivet: Växjö S.D.U.K., medlemsmöte, 7/4 1932 §268

 Kronobergsarkivet: Växjö S.D.U.K., medlemsmöte, 2/4 1936 §4, §669

 Kronobergsarkivet: Växjö S.D.U.K., medlemsmöte, 14/5 1936 §770

 Kronobergsarkivet: Växjö S.D.U.K, medlemsmöte, 21/4 1938 §571

 Kronobergsarkivet: Växjö AK-styrelse, 21/3 1934 §172

 Kronobergsarkivet: Växjö AK-styrelse, 22/3 1938, §173

 Kronobergsarkivet: Växjö AK-styrelse, 22/3 1934 §174

 Kronobergsarkivet: Växjö AK-styrelse, 30/7 1935 §275

 Kronobergsarkivet: Växjö AK, medlemsmöte, 15/4 1934 §676

!19



  

För att uppnå spridning med sådana bojkotter satte Socialdemokraterna in annonser i 

Kronobergaren, eventuellt även Smålandsposten och Växjöbladet, för att se till att 

medlemmarna i partiet inte gick dit.  Vid något tillfälle verkar Socialdemokraterna ha 77

känt sig nödgade att delta på något möte. 1933 valde de att delta på ett möte och satsade 

stort genom att bjuda in starka agitatorer som kunde bemöta hetsiga angrepp, samt 

mobilisera sina medlemmar i både arbetarekommun, socken och ungdomsklubb, för att 

visa sitt numerära och politiska överläge. För att mobilisera medlemmar skickades 

diskreta meddelanden ut, som ej var avsedda för kommunisternas ögon, där texten löd 

”Godhetsfullt se till att denna skrivelse inte kommer till kommunisternas kännedom.”  78

Detta tilltag uppskattades dock inte av alla medlemmar, som på ett medlemsmöte 

uttalade sitt missnöje med denna överskrift, dock godkändes styrelsens åtgärder av 

medlemsmötet.  Vissa av kommunisternas möten hade teman som var riktade mot den 79

socialdemokratiska regeringen, varpå Växjös socialdemokrater avböjde då de hade fullt 

förtroende för den utrikespolitiska linje regeringen förde, liksom majoriteten av folket. 

Dessutom tillades att enskilda smågruppers aktioner inte hade någon direkt förnuftig 

uppgift att fylla.  Snart efter detta avböjs även en inbjudan om valsamarbete inför valet 80

1938 för att säkra arbetarmajoritet i Växjö stadsfullmäktige, vilket ansågs uppnås bäst 

som eget parti.  Dock verkar socialdemokrater och kommunister stått sida vid sida 81

stundtals under tiden innan andra världskriget utbrott. Efter att nazisterna börjat bråka 

under ett första maj-firande bjöd Växjö socialdemokratiska arbetarekommun in FCO, 

SSU och  kommunister. Detta för att visa att det fanns en enad arbetarrörelse  mot 

nazisterna i Växjö. Det poängteras noggrant att detta tillfälle inte lämpar sig för påhopp 

bland de olika arbetarleden.  Även i solidaritetsyttringar med Spaniens kämpande folk 82

samlade arbetarrörelsen i Växjö. Kommunisterna skickade en skrivelse där de menar att 

alla antifascister i alla länder måste resa sig mot de tyska, italienska och spanska 

fascisterna, mot krigsanstiftarna, för freden, friheten och demokratin. Här påtalas det att 
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en enad arbetarrörelse måste ta kampen för att arbetarklassen ska segra. Därför skulle 

kommunisterna ansluta sig till socialdemokraternas demonstrationståg, istället för att 

hålla ett eget.  Detta kom att vända under 1939. I ett cirkulär från det 83

socialdemokratiska partidistriktet till Växjö arbetarekommun, står det att 

kommunisterna nu lockar om enhet och slår vakt om demokratin. Deras retorik har 

förändrats helt. 
De kallar sossarna ej längre ’Renegat, förrädare och borgarlakej’ utan ’kamrat, antifascist’. 
Uppträder som reformister. Vi behöver ej kommunisterna - demonstrera själva på första 
maj. Våra föregångare varnade för hångleri med diktaturapostlar. Vi kommer tjäna på att 
visa på skiljelinjen mellan oss och kommunisterna.  84

Snart blir de världspolitiska händelserna ännu en anledning till att inte ha något samröre 

med kommunisterna. I oktober 1939 avböjs ett diskussionsmöte  på grund av läget i 

omvärlden, och menar att det finns viktigare saker att göra än att slösa bort tiden med 

onödiga diskussioner. Samt påpekar de att om det nu finns arbetare i Sverige som 

fortfarande stöder kommunisterna är de i varje fall försvinnande få.  Efter ett fördrag 85

om den verksamhet som kommunisterna bedriver väljer slutligen Växjö 

Socialdemokratiska arbetarekommun enhälligt att ta ”bestämt avstånd från 

kommunisterna.”  Detta skall ha annonserats i Kronobergaren, möjligen även 86

Smålandsposten och Växjöbladet.  Det verkar ha funnits en viss oro för ännu en 87

splittring av arbetarklassen runt 1944, där det befarades att ännu ett parti skulle bildas 

av socialdemokrater.  88

 Under ett medlemsmöte 1933 kommer frågan om bojkotten av biografen Palladium 

upp och vad styrelsen tänkte göra åt detta. Anledningen till bojkotten var att Palladium 

visade tysk film, vilket gjordes då Arbetarinternationalen beslutat att bojkotta tysk film 

på sin kongress. Ansvariga för bojkotten anges vara syndikalisterna, som ska ha satt upp 

blockadlappar som medlemmen ansåg vara osmakliga. En annan medlem föreslår ingen 

åtgärd mot bojkotten, då den kommit från Växjö FCO och blir förvånad över att denna 
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fråga ens kommit upp. En styrelserepresentant säger att det är viktigt att veta varför 

biografen bojkottas, samt att gå sakta framåt i ärendet.  Efter att det varit en del 89

beklagansvärda händelser i anslutning till ett nazistmöte 1936 antar arbetarekommunen 

ett uttalande om att Växjö FCO ej bör besöka sådana tillställningar. Detta riktas även 

mot medlemmarna i arbetarekommunen, då nazisternas syfte med att ställa till bråk är 

att se till att arbetare bli åtalade.   90

 Vid krigsslutet i Europa konstateras det att den efterlängtade freden äntligen 

kommit. Trots stormakternas påtryckningar visade sig neutralitetspolitiken vara den 

rätta vägens politik.  91

6.2.2. Utåtriktad verksamhet 

Arbetarekommunens styrelse beslutade i mars 1934 att arrangera en demonstration 

tillsammans med Växjö FCO mot arbetslöshet och fascism.  Annars avböjde Växjös 92

socialdemokrater allt som oftast demonstrationsmöten, detta då det skulle bli 

samarrangemang tillsammans med kommunisterna på orten.  Detta gällde förutom de 93

gånger de kände sig tvingade att delta och bemöta kommunisterna,   eller när det gällde 94

solidaritetsyttringar med Spaniens folk under det spanska inbördeskriget.  I 95

Kronobergaren står både Socialdemokraternas och Kommunisternas arbetarekommuner, 

såväl som båda partiernas ungdomsklubbar, skrivna under ett upprop för Spaniens 

kämpande folk.  Den officiella inställningen till nazistmöten var att inte besöka dem 96

över huvud taget.  Istället för att besöka nazisternas möten för att visa sitt missnöje mot 97

dem anordnades egna demonstrationer för att på så vis visa opinionen som fanns mot 
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dem.  Även offentliga föredrag om Hitlers diktatur i Tyskland hölls av 98

arbetarkommunen, så tidigt som 1933.  99

6.2.3. Första maj 

Under 1933 hade Socialdemokraterna i Växjö parollerna: Mot fascism och nazism, Stöd 

åt Tysklands arbetare och För fred och avrustning.  I sin första maj-resolution står det 100

att två tusen demonstranter uppmanar statsmakten att demokratins fiender ”skola utan 

prut efterhållas.”  De demonstrerar mot diktatur och våld, och menar att demokratin är 101

den enda lösningen mot dessa krafter, för fred och folkförsoning. De sänder hälsningar 

till sina socialistiska kamrater runt om i världen, särskilt till dem som kämpar för 

socialismen och demokratin i länder där nationalsocialistisk, bolsjevikisk och fascistisk 

diktatur råder.  Året efter, 1934, samordnar Socialdemokraterna och Växjö FCO sitt 102

första maj-firande. Vakt kring demokratin, mot undantagslagar för fackföreningarna och 

kamp mot nazismens och dess förestående kulturnedbrytning, var då några av parollerna  

som fördes fram.  1936 demonstreras det för fred och frihet, upprätthållande av 103

demokratin och mot våldsreglementet som diktaturerna upprätthåller. Även frihet till de 

svenskar som sitter som fångar i Tyskland lyfts fram som krav under demonstrationen. 

Här riktar sig demonstranterna även mot den fascistiska krigsfaran, manifesterad i 

Italiens krig mot Abessinien och Tysklands fördragsbrott. För att få kraft i sitt budskap 

uppmanas alla arbetare i världens alla länder att gå samman och visa sin vilja för freden.  

Nationellt manar de alla arbetarrörelsens sympatisörer att stå bakom kraven på fred och 

folkförsoning. Enhet förordas, för att visa upp arbetarklassens organisatoriska styrka 

gentemot dess fiender. Här menar det att separata aktioner vore ett brott mot denna 

styrkedemonstration.  Av denna anledning tilläts inte Kommunisterna att hålla ett eget 104

fördrag i Folkets Park, utan bjöds in att delta i Socialdemokratiernas första maj-
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demonstration.  Liknande ordalag står i 1938 års inbjudan till första maj-105

demonstration. Då behöver arbetarklassen samlas och verka för freden tillsammans 

istället för att disputera om åtskillnader. Denna inbjudan riktar sig mot det fascistiska 

våldet som diktaturstormakterna sprider kring sig. De riktar sig mot Spanien, där dessa 

stormakter nu blandat sig i. De vänder sig mot den japanska imperialismen, då de 

invaderat Kina. 1938 års första maj-demonstration ska därför bli en 

solidaritetsdemonstration, för alla folks självbestämmanderätt, mot diktaturer och 

barbariet, solidaritet med Kinas folk och för den spanska demokratin.  Följande års 106

demonstration vid första maj, 1939 var på liknande tema. Demonstration mot den 

imperialistiska våldspolitik som förs av Tyskland, Spanien och Japan. Här uttrycks att 

fredspolitiken inte betyder någonting, då stormakternas vapenpolitik går före. Beundran 

uttrycks för det spanska folkets och republikens heroiska kamp mot general Franco, 

liksom för Kinas kamp undan den japanska imperialismen.  Kommande första maj-107

demonstrationer kom att ta plats under brinnande världskrig. 1940 blir en bred 

medborgardemonstration, där konstateras det att våldspolitiken triumferat i land efter 

land - i Spanien, Tjeckoslovakien, Österrike och Abessinien. Våldet hotade även 

Sveriges fred, i och med Sovjetunionens invasion av Finland. Här uttrycks att ”Vi måste 

hjälpa Finland efter största förmåga!”  Därför demonstrerar de för Nordens frihet och 108

oberoende, vakthållning kring neutralitetspolitiken, solidaritet med det finska folket, 

fred med nationell frihet och självständighet garanterad och hjälpinsatser för de svårast 

drabbade medborgarna.  1941 är Sverige det enda landet i Norden som står utanför 109

världskriget. Då demonstreras för Sveriges fortsatta frihet och oberoende, fortsatt 

vakthållning kring demokrati och neutralitet och en fred som ser till att alla nationers 

rätt till frihet och självständighet ges.  Socialdemokraterna uppmanar 1943 till 110

uppslutning kring arbetarnas demokratiska organisationer och för Sveriges frihet och 

självständighet. Detta i vetskap om att kriget rasar för fullt i världen och tro på att våldet 
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ännu inte nått sin kulmen, trots att axelmakterna är på tillbakagång. Solidaritet har 

väckts bland hela Sveriges folk för Norges och det norska folkets situation. Framöver 

behöver Sverige vara redo på att vad som helst kan hända.  Viss optimism kan spåras 111

1944 års första maj-resolution, då det uttrycks att kriget verkar vara inne i en slutfas. 

Dock med fortsatt risk för Sveriges fortsatta frihet från krig, till skillnad från Danmark 

och Norge vars ockupation väckt mycket känslor bland svenskarna. Det är med 

beundran och medkänsla kampen i dessa grannländer följs från Sverige. Åter igen 

används parollerna om Sveriges fred, demokrati och neutralitet, uppslutning kring 

arbetarrörelsens demokratiska organisationer och för en effektiv fredsplanering mot kris 

och arbetslöshet.  1945 konstateras det att kriget faktiskt är inne i slutskedet, då de 112

makter som varit det största hotet mot frihet och demokrati har lidit stora förluster. 

Internationell rättsordning och mellanfolklig rättsordning förs fram som krav i 

demonstrationen, liksom trygghet för alla folk och nationer. De summerar 

Nazitysklands försök till tredje rike såhär:  
Historiens värdigaste försök att slå folken i bojor och upprätta en vår världsdel 
omspännande militärdiktatur byggd på enpartisystem, polisvälde och vetenskapligt 
utstuderad terror har definitivt misslyckats.  113

6.3. Tidningarna 

6.3.1. Kronobergaren 

1935 

I en ledare från slutet av januari skriver tidningen om skillnaden på socialdemokrati och 

kommunism. De menar att kommunisterna hade ett högt tonläge i förhållande till 

inflytande i Kronobergs län. Kommunistpartierna anses ha nått sin högsta topp i valet 

1928, och nu minskar de stadigt i valen i Kronobergs län. På grund av 

begreppsförvirring fortsätter dock kommunisternas så kallade nedbrytande arbete. Detta 

trots att varken kommunisterna eller dess kritiker verkar vara medvetna om vad partiets 

mål är. Istället för att prata om sina egna mål brukar kommunisterna istället högljutt 

kritisera socialdemokratin. Socialdemokratin och kommunismen, menar ledaren, är två 

olika väsen, med två olika mentaliteter och uppfattningar. Kommunismens 
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förhållningssätt anses inte förenlig med svensk arbetarklass, varför partierna svårligen 

skulle kunna samarbeta. Ledaren vänder sig mot de revolutionära dragen i 

kommunismen och argumenterar för att proletariatets diktatur inte lär komma med 

någon hjälp från arbetarna i Kronobergs län. Och det är verkar vara här skon klämmer, 

hur arbetarklassen ska få det bättre, vilka medel ska användas, vilka kan tolereras? Vid 

ett kommunistiskt möte i Norrhult ska ha sagt att majoriteten inte behöver stå bakom ett 

kommunistiskt samhälle efter ryskt mått. Det menades räcka att minoriteten griper till 

vapen för att nå detta samhälle. Detta ligger dem i fatet då arbetarklassens fiender 

kommer höja rösterna mot det kommunistiska hotet om väpnad revolution. 

Kommunisternas tal om enhet inom arbetarklassen är påväg att uppnås av 

Socialdemokraterna ensamma, då fler väljer att följa den reformistiska linjen före den 

revolutionära. Kommunisterna anses vara missnöjda fanatiker som försöker profitera på 

arbetarrörelsens namn, liksom nationalsocialisterna försökt och misslyckats med. Båda 

dessa rörelser är i sin form hatiska och våldsamma, och har inget gemensamt med 

svensk arbetarklass som önskar fred.  114

 En krönikör under signaturen ”Antonius” skriver i februari om en situation i Växjö 

stadsfullmäktige, där en kommunist röstat på fel förslag om en minnesskrift och 

anklagat Socialdemokraterna för att svika arbetarklassens intressen då de röstade för ett 

högre anslag till skriften. Till saken hör att Socialdemokraterna röstade för ett lägre 

anslag, vilket kommunisten i fråga tänkte rösta på men misslyckats med. Krönikören 

gör en poäng av att kommunisterna har kulturella intressen, men att kommunisternas 

ständiga intresse av att svartmåla Socialdemokraterna står högre, vilket är 

kommunisternas livsnerv.  115

 En annan krönikör, ”Kulaken”, skriver om ett nazistiskt bråk i Stockholm och hur 

bråket ska ha varit i sann fosterländsk och arisk stil. Det pratas om det nationella 

umgänget, och hänvisar till koncentrationslägerpolitikerna och deras förhållande till 

varandra. Sedan refereras det hur nazisterna i Göteborg anmodats att rösta på 

kommunisterna i kyrkovalet för att provocera, vilket föranlett att medlemmar lämnat 

partiet, för att sedan bli misshandlade. Allt i sann svensk, arisk anda enligt 
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krönikören.  ”Kulaken” skriver fyra dagar efter om en av nazisternas främsta talare i 116

Lindholmsrörelsen och publicerar hans gedigna brottsregister. Detta då han moraliserat 

över att samhället behöver rensas upp. I samband med en polisrazzia hos nazisterna har 

personen i fråga sagt att de krafter som försöker förbjuda nazistpartiet ska få känna av 

det. Även kommunisterna har visat sig avogt inställda till sådana razzior, enligt 

”Kulaken”.  117

 Ledaren den 27 april synar kommunisternas enhetsmanöver, där de verkar för en 

enad arbetarrörelse runt första maj, för att ständigt verka för splittring och konflikt inom 

arbetarrörelsen övriga dagar om året. De falska tårar kommunisterna gråter kritiseras 

hårt, då de verkat för splittring inom både den politiska och fackliga delen av 

arbetarrörelsen. Särskilt är det sillénkommunisterna som anses ha sjunkit lägst, som 

splittrar, för att sedan tala sig varma för enhetsfronten. Hur ska en enhetsfront kunna 

uppnås med människor som söker splittring och häver okvädningsord över sina 

kamrater, undrar ledaren. Genom dyrköpt erfarenhet har Sveriges arbetare förstått att 

den nödvändiga enheten endast kan uppnås genom att sluta upp  bakom 

socialdemokratin. ”Enhetsskojare böra visas hem.”  118

1936 

Till första maj-demonstrationen detta år var kommunisterna inbjudna att delta 

tillsammans med Socialdemokraterna och FCO. Dock var de inte inbjudna till 

kommitté-mötena inför demonstrationen och hade på så vis ingen påverkan på upplägg 

och talare. Ledarsidan rapporterar om att kommunisterna trots detta försökt att tvinga 

sig på dessa sammanträden för att visa sitt misstycke mot den fackliga talaren. Ledaren 

konstaterar att det nu fanns förutsättningar för den av kommunisterna påkallade 

enhetsdemonstrationen, varför skulle de nu då fortsätta att bråka? Det verkar som att 

kommunisterna istället valt att bjuda in kommunister och fackklubbar till en egen 

demonstration, då de varit missnöjda med talarlistan. Detta kommenterar ledaren som 

ännu ett försök till splittring av kommunisterna och fortsätter med att säga att det 

arbetarklassen har viktigare saker att göra än att ställa till partipolitiskt bråk om 

småsaker. Särskilt då denna klasspolitiska enhetsdemonstration var tänkt till första maj. 
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Än en gång, menar ledaren, visar kommunisterna att de inte kan acceptera 

majoritetsbeslut, utan ständigt försöker att få sin vilja fram i det dolda. Snacket om 

enhetsdemonstration ses som ett spel för gallerierna och den egna demonstrationen ses 

som ett sabotageförsök. Härom bör arbetarna inom socialdemokraterna och facket inte 

sakna de diktatursträvande kommunisterna.  119

 Mindre än en månad innan valet 1936 skriver ledaren att den politiska högern 

använder det spanska inbördeskriget mot arbetarrörelsen och skyller kriget på 

klasskampspartierna. Detta går ledaren till storms mot, som menar att varje 

reflekterande människa är införstådda med att inbördeskriget startades av den spanska 

högern och dess nära besläktade fascistiska krafter. Som gått i strid mot en demokratiskt 

vald regering, som råkade vara socialistisk. Medan socialdemokratin yttrat 

solidaritetsförklaringar med den valda regeringen, stöttar högern upprorsmakarna. 

Ledaren frågar sig om den svenska högern, liksom den spanska, med våld tänker bevaka 

sin klassintressen och undrar hur det går ihop med ett demokratiskt statsskick. 

Kronobergarens ledare undrar om inte Smålandsposten kunde bistå med upplysningar 

om huruvida högern tänker tjäna demokratin eller sina egna syften.  120

1939-1940 

I juli 1939 konstaterar ledaren att kommunisterna tveklöst var en av arbetarrörelsens 

största fiender, vilket den norska socialdemokratin fått erfara genom flera 

splittringsförsök från kommunisterna enligt rysk, antidemokratisk, modell.  Efter 121

krigsutbrottet i september likställs den socialism som Sovjet och Nazityskland sprider, 

som båda sprids genom krig och död. Ledaren menar att båda länderna drivs av 

nationalism snarare än kommunism, som endast tjänar fåtalets intressen. Förtäckt under 

befrielsekrig utkämpas imperialistisk erövringspolitik, där land efter land faller. Dessa 

stater sätter socialism som etiketter på sig, medan de i själva verket är statskapitalistiska 

system, som ska ledas av regimen och dess ledare. Utan demokrati går socialismen till 

spill, varför socialdemokratin stöttar det demokratiska systemet, där alla kan påverka 

samhällsbygget. Socialismen förverkligande förutsätter socialdemokrati.  122
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 Ledarsidan attackerar kommunisterna i januari 1940 efter att det finska vinterkriget 

utbrutit. De menar att de finns de som hoppas på Sovjetunionens seger, med nazisternas 

hjälp. Kommunisterna ska ha startat frivilligkår till kriget, vilket borde väcka stort 

frånstöt i Sverige. De anser att det är bättre att ha kommunisterna vid fronten som 

motståndare, än som förrädare bakom den. Det anses skamligt att de svenska 

kommunisterna tar ställning för Sovjets våldsamma intrång i ett oskyldigt land.  Efter 123

att lagen mot förräderi, sabotage och spioneri trätt i kraft, det så skallade skyddet mot 

femte kolonnen, hoppades ledaren att svenska tjänstemäns nazistvänlighet skulle avta, 

såväl som kommunistiska rapporter till Sovjet. Båda dessa ting tycks ha förekommit i 

Kronobergs län, liksom ekonomiskt stöd till både Sovjet och Nazityskland, vilket nu 

skulle kunna gå att lagföras för.  Inför valet 1940 publiceras en del teckningar om 124

vikten av att gå och rösta och inte ligga på sofflocket, för att hindra kommunisternas 

och nazisternas frammarsch.  Här varnas det för den femte kolonnen, vars hopp ligger 125

i blanka röster och de som inte röstar överhuvudtaget.  126

6.3.2. Smålandsposten 

1936 

I Smålandsposten annonserades det om nazistmöten anordnade av N.S.A.P. i olika 

omgångar, där de bjuder in till nationalsocialistiska kampmöten på Växjö Teater för att 

tala om demokrati eller nationalsocialistisk folkstat.  Den politiska högern annonserar 127

om att något måste göras mot socialdemokratins tvång och förtryck, med särskilt 

avseende monopolpolitiken som de ville grundlagsstifta mot.  Smålandspostens 128

ledarsida kritiserar den socialdemokratiska inställningen till kommunismen, som de 

menar vara allt för mild. Ledaren anklagar den socialdemokratiske justitieministern 

Schlyter att inte ta det revolutionära hotet från kommunisterna på allvar, vilket är en 
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frågar om rikets säkerhet. Kommunisterna i Sverige har fått avancera allt för långt, 

vilket Högern påpekat i riksdagen.  129

 Det Nationalsocialistiska Arbetarepartiet i Växjö bjöd in till första maj-möte 1936, 

där nazisten Algot Andersson från Göteborg skulle tala under temat ”Fram för arbetets 

första maj.”  Första maj flöt på bra med kommunisternas och socialdemokraternas 130

demonstrationer. När sedan nazisterna höll sitt möte blev det oroligt. Många hade 

samlats för att lyssna på nazisten Andersson. Efter mötets slut började folkmassan bli 

allt mer uppstudsig och talaren fick poliseskort från platsen. På färden mot 

polisstationen blev talaren örfilad av en möbelsnickare vid namn Uno Bengtsson. Runt 

ett tusen personer rapporteras ha stått utanför polisstationen för att få nazisttalaren 

utlämnad. Efter att polisen med dragna sablar skingrat folkmassan hade några 

bråkstakar, varav några rapporteras ha varit berusade.  Två personer kom att bli 131

dömda till böter, 30 kronor respektive 75 kronor.  Nämnde Bengtsson, samt en icke 132

namngiven person, dömdes för misshandel och skulle böta 50 dagsböter á 2 kronor.  133

Den 10 maj kallas till ännu ett nazistmöte med Sven-Olof Lindholm.  134

 Ledaren i Smålandsposten kritiserade en av de enhetsdemonstrationer som hölls av 

socialdemokrater och kommunister i solidaritet med Spaniens folk, vilken de menade 

var en kommunistisk uppvisning. Gällande stödet till Spanien menar ledaren att det i 

den spanska folkfronten finns kommunister i ledarskiktet, liksom att det är två diktaturer 

som slåss inbördes. Sådana manifestationer bör hållas med aktsamhet, då tiderna kräver 

ansvar för den svenska opinionen - som bevakas ute i världen.  I en annan ledare 135

beskrivs det spanska inbördeskriget vara styrt av Moskva. Smålandsposten menar att 

folkfronten förvisso vann valet, men inte med mer än 263 mandat mot 210. Efter denna 

seger ska våldet ha eskalerat, liksom i Moskva och Paris tidigare gjort på grund av 
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kommunisternas terror. Detta då socialdemokraternas makt slitits ifrån dem av 

extremister, vilket senare resulterat i blodspill.  136

1939-1940 

Dagen innan andra världskrigets utbrott skriver ledaren att läget är ett hopplöst sådant, 

där optimismen fallit till föga för pessimismen, där hopp och fruktan varvas mellan 

freden och kriget. Ledaren konstaterar att regeringen under Per-Albin Hansson står 

bättre rustad än den Hammarskjöldska regeringen under första världskriget. 

Oppositionen kommer inte bedriva partipolitisk opinion, utan svara plikttroget för 

landets bästa, även om det även innebär att avsäga sig den formella makten. Istället ska 

oppositionen ”lojalt medverka till att söka föra vårt land genom stormarna.”  137

 Under 1940 välkomnar ledaren den sent påkomna razzian mot kommunisternas 

högkvarter. Dessa kommunister, som såg Ryssland som sitt sanna fosterland, hade 

planerat en revolution för att göra Sverige till en republik under Sovjetunionen. 

Kommunisterna ska ha bevisats vara ett spionernas parti, som byter revolutionär 

erfarenhet från kontinenten mot uppgifter om Sverige. Nu hoppas ledaren att 

statsmakten förstått oron från högerhåll, och att de aktiva kommunisterna nu 

oskadliggörs.  1940 års första maj-demonstration blev en nationell angelägenhet och 138

Smålandsposten rapporterade om att runt tre tusen deltog i Växjö-demonstrationen. Det 

kom att bli en stor manifestation av det nationella intresset att bevara Sveriges fred och 

frihet. Klassretoriken ska ha varit nedtonad och både sidor om det politiska spektrat 

vittnade om att det var en historisk och något speciellt första maj-demonstration. Här 

var den nationella enigheten målsättningen, vilket så också yttrade sig.  139

7. Analys 
Konflikt och samförstånd 

Inom SSU Växjö rådde en stor konflikt mot nazister och fascister, i hög grad även mot 

kommunister, till vilka socialdemokratin hade ett kluvet förhållningssätt till. Konflikten 

tog sig sällan i uttryck genom handgemäng, utan togs opinionsmässigt genom 

demonstrationer, insamlingar och flygbladsutdelning. Att kampen fördes med slagord 
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före slagsmål berodde på ett enhälligt beslut av medlemmarna under ett medlemsmöte. 

Klubben beslöt att medlemmarna skulle hålla sig borta från gatupolitik med dessa 

politiska motståndare, ett tecken på den samföraståndsanda som rådde in SSU-klubben. 

Istället satsades det på att stärka klubben genom agitation för att värva medlemmar, som 

sedan skulle skolas till helhjärtade socialister. Kampen skulle föras genom starkt 

socialistiskt skolade medlemmar, som blev både moraliskt och politiskt starkare än sina 

motståndare, menade SSU:s dåvarande förbundsordförande Torsten Nilsson. För att 

kunna hålla konfliktnivån var var det den egna medlemskåren som prioriterades. 

Medlemmar skulle samlas och skolas för att sedan påverka genom olika 

opinionsyttringar. Ännu ett led i att stärka medlemmarna var att hålla olika temakvällar. 

Ett återkommande inslag är teater, där nazister och kommunister fick ”debattera” och 

bli hårt bemötta och ofta förlöjligade av någon framträdande klubbmedlem. Nazismen 

och kommunismen utmålas i dessa debatter som kaosmakter som vill omkullkasta 

demokratin, som enbart socialdemokratin kunde värna. Internt arbete för att främja 

samförståndet mellan SSU-aktiva och anspela och spetsa till den åsiktsskillnad som 

konflikten mot kommunister och nazister bestod i. Detta kan ha varit ett sätt att 

avdramatisera de nazistiska och kommunistiska hot i en trygg miljö som upplevdes av 

SSU:arna. Genom att förlöjliga sina politiska motståndare och deras åsikter kan de 

verka absurda och icke genomförbara, samtidigt som det knyter medlemskåren samman. 

Det kan även ha varit ett sätt att stärka medlemmarna i sin övertygelse om att de var del 

i en rörelse som kunde stå emot sina politiska motståndare kraftfullt och samtidigt stå 

upp för de demokratiska värdena. 

 Konflikten tog sig i uttryck genom utdelande av flygblad och sätta upp affischer 

med antinazistisk och antikommunistisk propaganda, ofta i anslutning till 

kommunistmöten. SSU-klubbens förhållande till kommunisterna var kyligt och 

präglades av åsiktsmotsättningar och bojkotter. 1932 stämplades kommunismen som ett 

stalinistiskt experiment. Våren 1936 avböjdes deltagande i ett demonstrationsmöte mot 

Berlinolympiaden, även om SSU-klubben fördömde olympiaden i fråga. Detta 

avvikande förhållningssätt mot kommunisterna och de uppdiktade debatter där 

kommunister förlöjligades vid sidan av kommunister visar på denna kyla. Visst 

samförstånd fanns det dock mellan SSU-klubben och kommunisterna. Från 1936 till 

1938 fanns det en fråga de kunde nå konsensus och samarbete i: antifascismen.  
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Fascismens hot mot socialismen och demokratin fick SSU att tillsammans med 

Socialdemokraterna och kommunisterna anordna insamlingar, första maj-

demonstrationer och solidaritetsdemonstrationer till Spaniens folk. Att det kring 

antifascismen rådde visst samförstånd var ingen garant för att konflikten avstannat. 

SSU-klubben fortsatte med sina interna debatter där kommunister gjordes till löje under 

åren av relativt samförstånd. 1939 trappades konflikten mot kommunisterna upp och tog 

ny form. SSU-klubben delade ut flygblad och satte upp affischer riktade mot nazister, 

såväl som kommunister efter att Nazityskland och Sovjetunionen gjort gemensam sak. 

De började även skicka brev till unga kommunister som var aktiva i Växjö, där deras 

kommunistiska övertygelse ifrågasattes, som beskrevs som irrläror spridda av 

maktfullkomliga ledare. 1941 antogs en skrivelse från SSU-förbundet som markerade 

avstånd från kommunisterna på lokal och nationell nivå, då de hade komprometterat sig 

själva och talade osanning om de demokratiska värdena. Överlag rådde konflikt mellan 

SSU och kommunisterna, men visst samförstånd kunde råda då de kunde samsas 

någorlunda i kampen mot fascismen. Efter världskrigets utbrott samarbetade SSU med 

Högerns och Bondeförbundets ungdomsförbund. De bedrev kampanj för 

samhällsandan, vaksamheten och tystnaden genom att sätta upp affischer tillsammans. 

Detta gällde samförstånd för rikets säkerhet, varför kampanjen organiserades av några 

av samlingsregeringens ungdomsförbund. 

 SSU:s förbundsstyrelse uppmanade till konflikt mot de politiska marodörerna och 

effektivt försvara demokratin från fascismens framfart. Klubben i Växjö hade i sin 

konfliktnivå aktivt verkat för att inte upplåta Folkets Hus lokaler till bland annat 

nationella föreningar, vilket kan avse nationella föreningar med nazistiska tendenser. 

Några av klubbens medlemmar valde att resa som frivilliga till krigsområden. 

Medlemmen Göte Wickfors deltog som frivillig i Finska vinterkriget och stöttades av 

sin SSU-klubb i form av cigaretter, choklad och slopas medlemsavgift. I fallet med den 

Spanien-frivillige kamraten Tage Tinggren är det dock osäkert huruvida han var medlem 

i SSU-klubben i Växjö, men sågs i vilket fall som en kamrat och hans insats lovordades. 

 Även Socialdemokraterna i Växjö avrådde sina medlemmar från att besöka 

nazistmöten, vars syfte ansågs vara att få arbetare åtalade och lagförda. Konflikten 

försöktes hållas på en låg nivå vad det kom till praktisk handling, medan åsiktsbaserade 

konfliktlinjer tydligare fördes fram under exempelvis första maj. Konflikten gentemot 
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kommunisterna var något mer föränderlig. Deras möten bojkottades likaså, dels för att 

ämnena var starkt kritiska mot den socialdemokratiska regeringen, dels för att de 

bringade inkomster till kommunisterna. Däremot fanns det vissa fall där 

Socialdemokraterna upplevde sig nödgade att delta på möten, varpå de mobiliserade 

sina medlemmar utan kommunisternas vetskap. Då var det viktigare att vinna debatten 

och folkmassan, än att motverka kommunistiska inkomster. Konfliktgraden mot 

kommunisterna var relativt sett hög, då Socialdemokraterna på olika vis hanterade 

kommunisternas möten. Mot dessa möten fanns det någon sorts sabotage-strategi som 

bestod i antingen bojkotter eller massmobilisering. Antingen för att sabotera mötet 

genom aktivt hindrande av deltagande eller att helt enkelt mobilisera partimedlemmar 

för att överta mötet. Bojkotten av Palladium som organiserades av syndikalister var 

uppe för diskussion på ett medlemsmöte, där en medlem ansåg den osmaklig. Styrelsen 

manade till försiktighet i frågan, vilket även blev mötets beslut. 

 Konflikt tog sig ofta i uttryck genom just bojkotter från Socialdemokraterna, men 

även genom offentliga avståndstaganden, slagord och första maj-resolutioner. Alltså 

fördes konflikten ofta genom opinionsyttringar där Socialdemokraterna förde fram sina 

åsikter och hur de skilde sig från kommunister och nazister. Flera gånger annonserade 

Socialdemokraterna uppmaningar till sina medlemmar att bojkotta möten, i flera av 

tidningarna i staden. Annars var det första maj som var Socialdemokraternas främsta 

plattform för att visa på de åsiktsbaserade skiljelinjerna med dessa politiska krafter och 

samla många kring paroller som förmedlade konflikten. Ständigt för freden och 

demokratin, alltid emot nazismens och fascismens våldsregementen, om det så var i 

Spanien, Tyskland eller Japan som fascismen avancerade. Avstånd mot bolsjevismens 

diktatur och Sovjetunionens aggressionspolitik förs även den fram, i början av 30-talet 

och sedan vid 1939 års första maj. Däremellan fanns ett visst samförstånd mellan 

Socialdemokratierna och kommunisterna i Växjö. Hotet från fascismen ansågs vara så 

allvarligt att konflikten mellan kommunister och socialdemokrater fick vila. Istället 

enade sig arbetarrörelsen vilket tog sig i uttryck i Spanien-kommittén, 

enhetsdemonstrationer första maj 1936 och 1938. Det kom alltså att råda ett relativt 

samförstånd mellan kommunister och socialdemokrater. Konsensus fanns kring det 

antifascistiska motståndet, samarbetet verkar dock ha kärvat en hel del. De konflikter 

som varit ganska hårda under stundom gick inte att trycka undan. I planerandet av första 
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maj 1936 fick kommunisterna inte delta i kommitté-möten och blev missnöjda med 

valet av talare från facket. Istället bjöd de in sina medlemmar och fackförbund till en 

egen demonstration, som Socialdemokraterna hindrade genom att inte ge tillträde i 

Folkets Park. Mellan 1936 och 1938 rådde konflikt och samförstånd parallellt mellan 

kommunister och socialdemokrater. Slutligen tog Socialdemokraterna avstånd från 

kommunisterna 1938, vars själva existens ifrågasattes och beskrevs som odemokratisk 

och fanatisk. Hångleri med de antidemokratiska kommunisterna skulle inte gynna 

socialdemokratin, istället skulle skiljelinjerna fram i ljuset. Under andra världskrigets 

gång kryper både nazismen och kommunismen allt närmare Sverige från alla håll. De 

under 30-talet starkt internationalistiska slagorden vid första maj ersätts med fokus på 

solidaritet för främst Finland och Norge, men även Danmark. För hela Nordens fred och 

frihet. 

 Mellan Socialdemokraterna och SSU rådde hög grad av samförstånd gällande 

förhållningssättet mot fascism och nazism, liksom den något skiftande hållningen som 

fördes mot kommunisterna. Det råder inga direkta konfliktlinjer mellan parti och 

ungdomsklubb i varken den åsiktsbaserade konflikten eller tillvägagångssätt mot dessa 

krafter. Att SSU samlade in pengar för att betala partimedlemmars böter som ådragits 

vid ett nazistslagsmål, vilket Socialdemokraterna tog avstånd ifrån, ska nog ses som en 

solidarisk handling mot kamrater, snarare än konflikt mot partiet. Genom gemensamma 

möten, insamlingar och demonstrationer slöt sig den politiska socialdemokratin samman 

och stärkte det egna leden. Inte för att det krävdes på grund av bångstyriga medlemmar 

och icke samstämmighet, tvärtom. Tron på freden, friheten och demokratin som främsta 

bålverk mot fascismen och kommunismen gjorde dem starka. Samstämmighet rådde i 

de gemensamma aktionerna, för det var vad partiet, rörelsen, skulle gynnas av. Graden 

av konflikt var mot nazism och fascism relativt hög, då det anordnades antifascistiska 

möten och antifascismen var återkommande under första maj. Vid ett tillfälle rann det 

över för två medlemmar som hamnade i slagsmål med nazister. Konfliktgrad mot 

kommunisterna var väldigt varierande, där väldigt aktiva sabotageförsök varvades med 

enhet. Mellan 1936 och 1938 samarbetade kommunister och socialdemokrater, men inte 

ens då verkade de kunna enas fullständigt, då vissa evenemang fortfarande avböjdes 

från Socialdemokraterna, liksom kommunisterna inte fick tillträde till kommittéer. Kan 

det ha varit så att Socialdemokraterna använde sig av kommunisterna när det passade 
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dem och tjänade deras egna syften? Förhållandet mellan de lokala och nationella 

Socialdemokratiska företrädarna verkar inte ha varit särskilt infekterat, även om 

partistyrelsen ska ha haft betänkligheter kring enhetssträvanden med kommunisterna. 

Om så finns de inte formulerade i skrivelser till arbetarekommunen i Växjö. Dock antas 

nationella skrivelser så småningom, både från SSU och Socialdemokraternas ledningar. 

Där står det att det inte finns någonting att vinna från kommunisterna, som utmålas som 

en ulv i fårakläder. Denna markering kan ha varit menad mot partikamrater som sökte 

samarbete med kommunisterna, såväl som kommunisterna själva. När dessa kom var 

kommunisterna dock redan allmänt illa omtyckta efter långa fejder under 1930-talet och 

deras stöd till Sovjets invasion av Finland och allians med Hitlertyskland. Att konflikten 

mot kommunisterna var mer framträdande än konflikten mot nazism och fascism kan 

bero på närheten. Kommunisterna var organiserade i Växjö, hade plats i 

stadsfullmäktige och konkurrerade om potentiella medlemmar ur arbetarklassen. 

Konflikten mot nazism och fascism kan ses vara på en principiell, ideologisk nivå, 

kampen mot kommunismen likaså, fast även en kamp som behövde tas i praktiken. De 

möten som nazistiska partier organiserade i Växjö undveks och förtegs. Kommunisterna 

var högljudda, vilket gjorde att de inte kunde bortses ifrån, utan behövdes i vissa fall 

hanteras och aktivt bekämpas. SSU-klubben blev särskilt viktiga i den kampen, som var 

en ständig opponent mot kommunisterna. Särskilt viktigt kan det ha varit för de aktiva 

SSU:arna att hävda sig som relativt nytt ungdomsförbund, då det gamla 

ungdomsförbundet kom att utgöra basen i det Kommunistiska partiet. 

 Kronobergaren var kontinuerligt antikommunistisk i såväl ledare som krönikor 

under perioden och målade ständigt upp konfliktlinjer mellan socialism och 

kommunism. Tidningen ansåg de lokala kommunisterna vara oerhört högljudda för sin 

ringa storlek, vars mål beskrivs oklart för både kommunisterna och deras kritiker. 

Klagosången över socialdemokratin utgjorde hela kommuniströrelsens livsnerv. 

Rörelsens antidemokratiska och revolutionära inriktning innebar enligt tidningen att den 

diskvalificerade sig som parti för och av arbetarrörelsen. De kommunistiska 

företrädarna ansågs vara fanatiker som liksom nationalsocialisterna tjäna på 

arbetarrörelsens goda rykte. Tidningen ansåg att enhetsdemonstrationer endast var ett 

kommunistiskt påhitt, som var en manöver för att splittra arbetarrörelsen ännu mer. 

Sådana tillställningar borde varken Socialdemokraterna eller facket delta i. Trots dessa 
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varningar valde socialdemokratin att bjuda in kommunisterna till första maj-firandet 

1936. Vilket ledde till den splittring Kronobergaren beskrev 1935. Kommunisterna 

beskrevs som sabotörer som inte kan acceptera majoritetsbeslut, och bör inte saknas i 

demonstrationen. Efter krigsutbrottet stämplas kommunisterna som arbetarklassens 

största fiende, som endast leder till krig och död. Socialdemokratin var den enda 

garanten för ett socialistiskt samhälle. Kritik riktades mot kommunisternas stöd till 

Sovjet och de frivilligkårer som skapades för att strida för dem i Finland. Men hellre en 

kommunist vid fronten än som förrädare bakom den, menade tidningen. 

 Tidningen hade en kritisk hållning även mot nazism och fascism, där de menade att 

nationalsocialisterna i Sverige var ett gäng kriminella som tjänade kapitalet. När Högern 

använde det spanska inbördeskriget mot arbetarrörelsen bemöttes detta på ledarsidan. 

Ledaren frågar sig om det är Högerns mening att demokratiskt valda socialistregeringar 

ska omkullkastas med hjälp av fascister, vilket är vad som hände i Spanien. Detta borde 

Smålandsposten kunna upplysa de borgerliga om, tycktes det. Den borgerliga pressen 

hade Kronobergaren dock inte mycket till övers för. Den gick inte att lita på om 

fascismen skulle hållas borta från Sverige. Konfliktnivån från Kronobergaren var högre 

mot kommunisterna än nazisterna, vilket kan bero på att de var etablerade i Växjö, 

vilket inget nazistisk parti riktigt blev. Dessutom var kommunisterna ett hot mot 

Socialdemokraterna, då de båda vände sig mot arbetarklassen. Alltså fanns det en poäng 

med aktiv agitation mot kommunismen. Särskilt då Kronobergaren var 

socialdemokratiskt ägd. 

 Smålandsposten var var även den antikommunistisk, en rörelse som de såg som ett 

växande revolutionärt hot i Sverige. Dock användes kommunisterna som politiskt 

slagträ mot Socialdemokraterna, vilka de menade var för milda i sin behandling av dem. 

Enhetsdemonstrationen som planerades första maj 1936 beskrev de som en 

kommunistisk uppvisning, vilket även påtalades gällande solidaritetsmanifestationer 

med Spanien. Kriget var mellan två diktaturer, menade tidningen. Att den republikanska 

sidan vunnit det demokratiska valet poängteras, förvisso bara med fyrtiotre mandat 

påpekas det. Moskvas inblandning i kriget vad tveklös, kommunister fanns i 

ledarskiktet för folkfronten och de var ansvarig för terrorvälde efter att de tagit makten 

från Spaniens socialdemokrater. Under världskriget uppmuntras de razzior som görs 
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mot kommunisterna, som ses som revolutionära spioner som vill göra Sverige till 

Sovjetrepublik. 

 Under åren som studien genomfördes förekommer flertalet annonser med 

inbjudningar till nationalsocialistiska möten. Dessa annonser pryds av svastikan och 

bjuder in till diverse kampmöten. Ett sådant under första maj, vilket leder till upplopp 

och stora folksamlingar. Rapporten lyder att den nazistiske talaren fick poliseskort till 

polisstationen. På vägen dit blir talaren örfilad av en möbelsnickare vid namn Uno 

Bengtsson, som namnges av tidningen, liksom att han senare blir dömd till böter. Varför 

bara en av de två personerna som dömdes namnges framgår inte. Visste de inte vad den 

andre hette eller vad Bengtsson av särskilt intresse? Vad protokollen från SSU anger så 

samlar de in pengar till de medlemmar i partiet som dömts till böter. Möjligtvis var den 

icke namngivne och Uno Bengtsson socialdemokrat och/eller fackföreningsaktiv. 

Antagligen, då protokollen anger att det är flera medlemmar som fått böter. Frågan 

väcks dock varför blott Uno Bengtsson namnges. Fanns det ett intresse hos 

Smålandsposten att namnge en socialdemokrat? Ville de genom att namnge en 

socialdemokrat skapa en konflikt mot och inom Socialdemokraterna? Om så var fallet 

blev i vilket fall den interna kritiken mild och böterna inte särskilt betungande då SSU 

hjälpte till att täcka kostnaderna. Faktumet att Kronobergaren inte rapporterade 

någonting om nazisternas närvaro på första maj eller om något bråk kan visa att frågan 

upplevdes som känslig inom Socialdemokraterna. Efter världskrigets utbrott antog 

Smålandsposten en lägre konfliktgrad mot regeringen och manade till enhet. Per-Albin 

Hanssons regering ansågs bättre rustad än den Hammarskjöldska det förra världskriget. 

Oppositionen skulle lojalt verka för landets bästa. 

Klassformering  

Det gemensamma intresse som formuleras av Socialdemokraterna och SSU är 

upprätthållandet av freden, friheten och demokratin. Det var kring detta som rörelsen 

kom att organisera sig kring under 1930- och 1940-talen. Socialdemokratin strävade 

efter att ena arbetarklassen inom sig, i en unitär klassformering. SSU jobbade särskilt 

hårt med medlemsagitation och Socialdemokraterna med de fackliga kontakterna. Vid 

första maj-demonstrationen 1936 bjöd de in hela arbetarrörelsen under parollen fred och 

folkförsoning. Dock var kommunisterna tämligen aktiva genom flera möten och 

demonstrationer där de kritiserade socialdemokratin. Detta sågs som ett hot, vilket 
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medförde motaktioner i form av bojkotter, antikommunistisk propaganda och 

massmobiliseringar. Även syndikalister verkar fått fäste i Växjö, om än litet. De nämns 

bara kring bojkotten av Palladium. Den politiska klassformeringen i Växjö var alltså 

fragmentiserad, då i alla fall tre olika partier fanns för arbetarrörelsen att organisera sig 

i. Viss mån av unitär klassformering visar sig dock gällande den internationella 

solidariteten med Spanien och i den antifascistiska hållningen. Försök till att ena 

arbetarrörelsen gjordes 1936 och 1938, då kommunister och socialdemokrater förenades 

i solidaritetsdemonstrationer, första maj-tåg och olika insamlingar till Spaniens 

kämpande folk. De unitära strävanden som gjordes kom på skam, då splittring uppstod i 

försöken till samarbete. Under hela 30-talet var tonläget partierna emellan hårt, där 

kommunisterna kritiserade den socialdemokratiska regeringen, såväl som 

stadsfullmäktigegruppen. Socialdemokraterna i sin tur var starkt kritiska till 

kommunismens antidemokratiska natur och deras stalinistiska drag, en kritik som inte 

verkar ha avstannat mellan 1936 och 1938. Fragmenteringen blev knappast bättre 

genom förminskandet av den kommunistiska rörelsen och dess företrädare, som 

benämndes som ett parti ynkligt till storlek med fanatiker som företrädare. 

Kommunisterna försökte uppträda som reformister och kamrater till 

Socialdemokraterna, troligen använde de dock detta i instrumentellt syfte för att kunna 

visa sig rumsrena i svensk politik och locka vänstersinnade i arbetarklassen. Även 

Socialdemokraterna lär ha haft ett instrumentellt syfte med de unitära strävandena med 

kommunisterna. Genom att samla arbetarklassen brett kunde de visa borgarklassen sina 

numerär och att de, om de nödgades, kunde stå enade om högern gjorde gemensam sak 

med fascisterna. Kronobergaren hade betänkligheter kring borgerlighetens eventuella 

samarbete med fascismen, där Spaniens höger lierat sig med fascismen och högern i 

Tyskland släppt fram Hitler, vilket kan bidragit till denna enhet. Dock var det aldrig tal 

om någon djup kamratskap mellan dessa två arbetarklasspartier, allt tyder på att de hyste 

stort agg mot varandra. Samarbetet med borgerligheten under kriget kan även den ha 

varit mer instrumentell i sin karaktär och syftat till nationell enighet och säkerhet, även 

om orostider kan ha bildat mer kamratliga band mellan de demokratiska krafterna i 

samhället. Härom är materialet för tunt i studien ovan.  

 Klassformeringen inom socialdemokratins politiska gren i Växjö var i sin karaktär 

reformistisk. Gatupolitik skulle inte drivas med vare sig kommunister eller nazister, som 
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SSU-klubbens medlemsmöte beslutade. Kampen för arbetarrörelsen skulle föras 

demokratiskt och med reformismen. Vid tillfället då några medlemmar hamnat i 

slagsmål med nazister uppmanas de att sluta med det av Växjö arbetarekommun, då det 

inte skulle gynna socialdemokratin. Istället var det värvning, skolning och agitation som 

gällde, där de många medlemmarna skulle bli goda socialister som kunde möta både 

kommunister och nazister i tal före slag. Kommunismen sågs som diktaturapostlar för 

stalinismen. De stämplades som sabotörer, splittrare och politiska marodörer. 

Kronobergaren menade att kommunisterna, med sina revolutionära och odemokratiska 

böjelser, var arbetarklassens största fiende. De stämplades som fanatiker som inte kunde 

rätta sig i ledet och följa majoritetsbeslut. Även Smålandsposten riktade sig mot 

kommunismens revolutionära ådra, som sågs som ett hot mot rikets säkerhet. 

Socialdemokratin fick kritik av tidningen för sina unitära strävanden med 

kommunisterna. Under världskriget tog socialdemokratin avstånd från kommunismen, 

deras sympatier och revolutionära metoder.  

 Klassmotsättningar mellan socialdemokratin och högern saknades inte. Särskilt de 

båda tidningarna var skådeplatsen för de ideologiska motsättningarna. Kronobergaren 

riktade kritik mot Högern i Sverige, då de inte tog den spanska demokratin i försvar mot 

fascismen, liksom att de försöker använda inbördeskriget mot arbetarrörelsen. Under 

stundom var tongångarna hårda mellan tidningarna, där Kronobergaren uttryckte sin 

misstro mot den borgerliga pressen över lag och hur de skulle ställa sig om fascistiska 

diktaturivrare fick grepp om borgerligheten. Smålandsposten tyckte å sin sida att 

Socialdemokraternas samarbete med kommunismen var oroväckande. Enligt tidningen 

var enhetsdemonstrationerna rena kommunistiska uppvisningar, som var 

uppseendeväckande. Det kommunistiska hotet ansågs inte tas på allvar från 

socialdemokratin, varken lokalt eller på regeringsplan. Kritiken mot 

Socialdemokraternas samarbete med Kommunisterna delades dock av Kronobergaren, 

som opponerade starkt mot alla gemensamma aktioner. Tidningarna kom att skicka flera 

passningar till varandra huruvida samarbete med kommunister eller fascister skulle se 

ut. Kronobergarens oro verkar befogad när Smålandsposten faktiskt ursäktar det 

spanska inbördeskriget med att den socialistiska folkfronten inte vann med tillräckligt 

stor marginal i det demokratiska valet. Under kriget kom dock klassallianser mellan de 

demokratiska partierna i Sverige att uppstå. Samarbete för nationens bästa förordades 
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och skrev på ledarplats i Smålandsposten. Oppositionen skulle vara lojal mot landets 

bästa. SSU samarbetade med Högerns och Bondeförbundets ungdomsförbund i 

affischkampanjer som sattes upp under beredskapstiden, 1940 samlades alla medborgare 

på första maj för medborgardemonstrationer, vilket var ett tydligt tecken på att 

klasskonflikten tonades ned för att bygga klassallianser. Under denna första maj-

demonstration ska klasskampsretoriken varit nedtonad, för att istället handla om 

nationell enighet och säkerhet. Detta ska ha varit en speciell dag för alla närvarande. 

Klassformeringen under tiden kan alltså sägas vara både formaliserad i partier och 

kommittéer, såväl som icke formaliserad i affischeringsaktioner, insamlingssällskap och 

medborgartåget. 

Tidigare forskning 

 Martin Estvall efterlyser en mer nyanserad bild av Sveriges agerande under andra 

världskriget, liksom konstaterar att klasstillhörigheten spelade roll i avståndstagandet 

till nazismen och att både arbetaretidningen och arbetsgivartidningen tog avstånd från 

kommunismen.  Under krigstiden förde Socialdemokraterna i Växjö fram paroller om 140

att verka för neutralitetspolitiken och värna Sveriges fred, SSU affischerade med 

borgerliga ungdomsförbund för neutralitetspolitikens tysta beredskap. SSU:arna 

beställde i början av kriget hem olika flygblad och broschyrer med antinazistiskt och 

antikommunistiskt innehåll som de sedan delade ut under kampanjer. Då Nazityskland 

och Sovjetunionen närmade formade sin pakt klumpades de ihop till två sidor av samma 

mynt. Kronobergaren beskrev i början av kriget både Nazityskland och Sovjetunionen 

som imperialistiska och statskapitalistiska stater som förde med sig död och krig. 

Undersökningens avgränsning visar inte hur inskränkningarna i tryckfriheten påverkade 

över tid. Vidare fanns det en diskussion mellan Smålandsposten och Kronobergaren om 

det spanska inbördeskriget och vilken sida som var skyldig till kriget. Smålandsposten 

bortser från att den republikanska sidan vann valet och pekade på att det fanns 

kommunister i den republikanska ledningen, samt inblandning från Moskva. Högern 

menade att de solidaritetsdemonstrationer som anordnades var kommunistiska 

uppvisningar. Kronobergaren upplyste borgerligheten om att det var allmänt känt att 

fascisterna var i samröre med högern i Spanien startat inbördeskriget. De gick samman 

för att störta den republikanska, demokratiskt valda socialistregeringen. Här finns en 

 Estvall, s. 17, 226-229, 242-245140
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viss skillnad på verklighetsbilder, vilka verkar ha varit påverkade av olika 

klasstillhörigheter. Smålandsposten var inte pro-nazistisk, men gav utrymme till 

nationalsocialistiska partier på annonssidan, vilket aldrig förekom hos Kronobergaren. 

Förhållandet till kommunismen förenade tidningarna, som båda ansåg kommunismen 

vara en farlig kraft, som ständigt hotade om revolution och oordning. 

 I sin avhandling menar Åsa Linderborg att det fanns kritik mot och inom 

Socialdemokraterna för förhållningssättet mot Nazityskland, liksom hotade att utesluta 

antifascister som en del av eftergiftspolitiken.  Från Socialdemokraterna lokalt i Växjö 141

fanns ingen kritik mot Per-Albin Hansson eller hans agerande. Vid krigsslutet 

konstaterades att neutralitetspolitiken varit den rätta vägen att gå, trots de påtryckningar 

som fanns från de olika stormakterna. Det kan tolkas som att transiteringen av tyska 

soldater och inskränkningar av press- och yttrandefriheten godtogs, när utfallet var att 

Sverige inte dragit med i kriget.  

 Journalisten Anna-Lotta Lodenius har undersökt den fackliga kampen mot 

kommunism och nazism. Hon konstaterar bland annat att det var på lokal nivå mycket 

av organisering mot dessa rörelser gjordes, bland annat med kommunisterna genom 

olika demonstrationer och insamlingar. Socialdemokraternas partistyrelse ska ha ogillat 

detta samröre. Parallellt fördes en aktiv kamp mot kommunisterna, som SSU var särskilt 

aktiv i.  I Växjö organiserades insamlingar och olika demonstrationer mellan 142

socialdemokrater och kommunister, både vid insamling till Spanien, 

nazistdemonstrationer och vid första maj-demonstrationer. Dessa enhetssträvanden 

inom arbetarrörelsen trodde Kronobergarens ledare inte på och ansåg det endast gynna 

kommunisternas sak, som splittrare av arbetarrörelsen. Så småningom kom både SSU 

och Socialdemokraterna att anta skrivelser från nationellt håll, som markerade bestämt 

avstånd från kommunismen. Förhållandet till kommunismen var komplicerat, då vissa 

frågor enade dem och andra frågor totalt splittrade dem. De antinazistiska uttrycken 

kom i fördömanden och avståndstagande, snarare än fysiskt motstånd, vilket SSU:are i 

Göteborg bedrivit. Växjös SSU-klubb fokuserade på kampanjer före handgemäng, 

vilket inte var helt ovanligt förekommande mellan SSU:are och kommunister. SSU:arna 

och Socialdemokraterna avrådde sina medlemmar att besöka nazistmöten, då det endast 

 Linderborg, s. 180-185, 437-440141

 Lodenius, s. 77-82, 124, 128, 177-178142
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skulle provoceras fram bråk. Här verkar taktiken varit att tiga ihjäl de nazister som 

försökte skapa en plattform i Växjö. Dock utdelades smockor från partimedlemmar 

under ett nazistmöte, vilket inte gillades från arbetarekommunen i Växjö. Mot 

kommunisterna fördes en aktivare kamp, där möten ömsom bojkottades, ömsom 

saboterades genom massuppslutning. 

 Alf W. Johansson har studerat Sveriges anpassning till Tyskland under andra 

världskriget, liksom socialdemokratins motstånd till nazismen som rörelse. Då handlade 

det om att värna demokratin, som vunnits för arbetarrörelsen nyligen vid tidpunkten.  143

Just demokratin lyftes fram kontinuerligt av Socialdemokraterna och SSU i Växjö, 

under demonstrationer som första maj och i debatter, riktiga och uppdiktade. Under 

andra världskriget kom den internationella solidariteten och slagord mot fascism och 

nazism bytas ut mot paroller om Sveriges fred och neutralitet. Kommunismen kom att 

utgöra en aktiv motståndare för Växjös socialdemokrater, vilket föranledde flera 

debatter, otaliga bojkotter, visst sabotage och allmänt organiserande mot 

kommunismens antidemokratiska läggning. Dock sågs nazismen och kommunismen 

som två delar av samma gren, som spred våld, krig och död omkring sig. 

 Nygren Kristofferssons uppsats har konstaterat att Kronobergaren var starkt 

antinazistisk under perioden, och Smålänningen tyskvänlig.  Efter denna uppsats får 144

Kronobergaren sägas vara även starkt antikommunistisk, då den var i ständig debatt mot 

kommunisterna lokalt, nationellt och internationellt. Smålandsposten är svårare att 

placera, då materialet inte gett en tillräckligt bred bild att dra slutsatser ifrån. Liksom 

Kronobergaren var tidningen antikommunistisk, vilket de ofta riktade mot 

socialdemokratin. Kring Spanien-frågan kom tidningarna att stå för kritik riktad mot 

vardera politiska hemvist, båda frågandes om de tänkte samarbeta med revolutionärer 

och antidemokrater för att ta makten. 

8. Didaktisk reflektion  

En stor förtjänst med historieämnet anser jag vara möjligheten att använda sig av ett 

historiskt källmaterial. Det går på så vis att levandegöra historien och röra vid den i 

någon mån, genom att läsa tidningar och protokoll som framställts av människor. För 

 Johansson,  128-132, 186-187143

 Nyberg Kristoffersson, s. 2, 6-8, 57-60144
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mig blir det någon sorts existentiell upplevelse till sådant material. Det är själva tecknet 

på att historien ägt rum, och fortfarande ägt rum och kommer försätta att ha ägt rum 

efter att jag slutar att existera. Det historiska källmaterialet väcker något i mig, men är 

även en del att förhålla sig till i läroplanen. Enligt ämnesplanerna i för Historia 1a1, 1b 

och 2b ska eleverna på olika sätt och nivå få ta del av och kritiskt granska historiska 

källor som visar människors roll i politiska konflikter och människors försök att påverka 

den egna och andras situation utifrån olika perspektiv.  Arbetet med källmaterial är 145

intressant och levandegör historien. Min uppfattning är att lokala exempel gör att det 

går att komma närmare människor i sitt sammanhang. Genom att undersöka hur 

människor, föreningar eller tidningar reagerat och agerat gentemot större händelser, likt 

krig och hot om krig. Det historiska avståndet kan överbyggas om historien möter 

eleverna ungefär där eleverna befinner sig. Historieämnets syfte är att vidga elevernas 

historiemedvetande med fördjupade kunskaper om dåtiden och ge verktyg till eleverna 

för att förstå det förflutna. Eleverna ska dessutom få möjlighet att inhämta en historisk 

referensram att hålla sig i vid förståelsen av sin nutid och för att kunna dirigera sig i 

framtiden. De ska även få förståelse för individer och deras livsvillkor i olika tider.  146

Detta gör att studier likt den här kan komma väl till pass för att fördjupa 

historiemedvetandet och förstå människor i sin egen tid. Lokala exempel kan även ge en 

bredare bild av olika händelseförlopp och nyansera bilden av nationella ageranden. 

 Undervisningen ska täcka in blanda annat den europeiska epokindelningen, 

fredssträvanden och internationellt samarbete, såväl som lyfta fram människors försök 

till förändring ur källmaterial och kritsikt granska källor.  Att studera lokala ageranden 147

och sedan koppla det till nationella eller internationella händelser kan koppla ihop alla 

dessa delar. Det skulle kunna leda till ökad förståelse för förlopp och människors 

uppfattningar om dessa förlopp. Källmaterial kan vittna om hur människor agerat lokalt 

om det internationella, samt hur det har uppfattats av borgerlig och socialdemokratisk 

press och partiledningar. I en tid där faktaresistens och antidemokratiska uppfattningar 

får allt mer fäste, är historiemedvetandet viktigt, såväl som vara medveten om hur 
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historia kan användas av olika grupper i politiskt syfte för att bekräfta världsbilder.  148

Då är det viktigt att kunna visa på hur olika källor används, genom att själva kritiskt 

kunna granska och värdera källmaterial för att bli väl förtrogen med det.  

 Särskilt under en tematisk fördjupning i historia 2b skulle detta material kunna 

användas och värderas. I det centrala innehållet för kursen ska eleverna få bekanta sig 

med att granska och tolk olika källmaterial från arkiv och tidningar och ställa kritiska 

dem. Det står även att frågeställningen under en tematisk fördjupning ska behandla 

frågor som betytt något för människor, grupper och samhällen och deras världsbilder 

och idéströmningar.  Genom att kritiskt granska olika protokoll och tidningar kan 149

eleverna få lägga historien till rätta, samt diskutera källornas tillförlitlighet. Särskilt 

tidningar med olika politiska inriktningar kan vara ett bra och tydligt material att koppla 

olika intressen i förhållande till vad som skrivs. Exempelvis frågan om varför 

Smålandsposten skriver så utförligt om det bråk som uppstod kring ett nazistmöte första 

maj och varför Kronobergaren inte skrev något alls. Vad fanns för intresse att namnge 

Uno Bengtsson som örfilade nazisten Algot Andersson och vad fanns det för intresse att 

tysta ned händelsen? Sådana frågor kan göra frågan om källmaterial begriplig och 

greppbar för eleverna, liksom källkritik kring källors tillförlitlighet och tendens. 

9. Sammanfattning 

Kampen mot nazism, fascism och kommunism fördes på demokratiskt vis från Växjös 

socialdemokrater. Fokus låg på att samla medlemmar och skola dem till att bli goda 

socialister, som kunde stå emot politiska marodörer med ord och i skrift. SSU kom att 

bli en aktiv part i den antikommunistiska agitationen då de gjorde punktinsatser mot 

aktiva kommunister och de möten som anordnades. Socialdemokraterna arbetade på två 

sätt för att hantera stadens kommunister: ignorans och avstånd, liksom att ta över deras 

möten. Förhållandet till kommunisterna var stormigt och präglades av misstro och hårda 

ord. Ändå samarbetade parterna under stunder kring de antifascistiska aktionerna och 

solidariska insamlingarna, dock inte utan friktioner. Under kriget tog 

Socialdemokraterna avstånd från kommunismen, samtidigt som de antifascistiska 

slagorden tonades ned för paroller om Sveriges frihet och uppslutning kring 
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neutralitetspolitiken. De internationalistiska solidaritetsförklaringarna riktades istället 

mot Danmark, Norge och Finland, då kriget kröp allt närmare Sveriges gränser. När 

freden var förklarad var det lättade Socialdemokrater som konstaterade att de svåra 

eftergifterna hållit Sveriges fred och frihet intakt. Historiens värdigaste försök att slå 

världens folk i bojor och upprätta en europeisk polisstat med utstuderad terror hade 

misslyckats. Allt var väl. 
Till Altona kom budet om fred genom radion. Jonte berättar, att mamma kom ut med saft 
och kakor till stenen vid äppelträdet intill kökstrappan. Där fick han och Olof och Lena 
reda på att freden var kommen. Han minns att mamma var glad och sjöng när hon berättat 
om att freden äntligen var kommen.  150
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