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Abstract 

Title: To pave the way for Communism: The Communist Party of Sweden, the Popular 

Front Policy and the Jansson-Mineur-Committee 1935–1938 

The Popular Front Policy of the Communist International contributed to the unity of the 

Popular Front coalitions in France and Spain that won the elections in 1936. It also led to 

progress for the Communist Party. This never happened in Sweden, but there was some anti-

fascist unity within the working class movement. Communist and Social Democrats worked 

together within the Jansson-Mineur-Committee (1935–1938), an organisation working for the 

release of two Swedish seamen imprisoned in Nazi Germany. This study examines the 

Popular Front Policy of the Communist Party of Sweden within the Committee. In relation to 

previous research, this study’s main contribution is a detailed analysis of the Popular Front 

Policy on a practical organisational level. The Communists had decisive influence on the 

Committee, which achieved considerable anti-fascist unity. But unlike in France or Spain, this 

anti-fascist unity did not lead to broader unity and to progress for the Communist Party, 

because the dominant Social Democratic Party blocked the Communists efforts. Also, the 

anti-fascism in France and Spain was different from the Swedish anti-fascism which was 

mainly directed against foreign fascism. These factors constrained the possibilities of 

transferring the anti-fascist unity into a general unity within the working class movement. 
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Inledning 

Introduktion 
 

Om vi ger ett riktigt stöd åt solidaritetsrörelsen så underlättar vi därmed skapandet av 

enhetsfronten på andra områden. Vi skapar en antifascistisk enhetsfront – en vänsterströmning, 

som jämnar vägen för kommunistiska partiet i andra frågor.
1
 

Detta yttrades av kommunisten Knut Olsson inför Sveriges Kommunistiska Partis (SKP) 10:e 

kongress 1936 och han refererade till Jansson-Mineur-kommittén, som han själv ingick i och 

var en central person inom. Jansson-Mineur-kommittén bildades i slutet av 1935 som ett svar 

på att två svenska sjömän och kommunister gripits i Tyskland. Knut Mineur greps i Tyskland 

den 12 oktober 1934 och Erik Jansson den 5 oktober 1935. Båda anklagades och dömdes 

senare av tysk domstol till flera år i ”tukthus” för att ha spridit statsfientlig – antifascistisk och 

kommunistisk – propaganda. Kommittén hade till syfte att arbeta för sjömännens frisläppande 

och att skapa opinion kring deras fall och den lyckades mobilisera ett relativt stort, brett och 

tungt stöd. Viktiga socialdemokrater och flera fackliga organisationer var representerade i 

Kommittén. 

SKP hade ett starkt och närmast avgörande inflytande över denna organisation, vilket innebär 

att SKP:s dåvarande politiska linje – folkfrontspolitiken – kan undersökas och förstås på en 

konkret nivå, genom att studera bildandet och utvecklingen av Jansson-Mineur-kommittén. 

Folkfrontspolitiken började ta form inom Kommunistiska Internationalens (Komintern) 

ledning, det kommunistiska världsparti som SKP var en del av, under våren 1934. Klass-mot-

klass-politiken, eller ultravänsterpolitiken, som sedan 1928 föreskrivit de kommunistiska 

partierna att föra en öppet revolutionär linje och en kompromisslös kamp mot 

socialdemokratin, byttes därmed till en mildare politisk linje som gick ut på att söka 

samarbete med den övriga arbetarrörelsen och i viss mån (små-)borgerliga progressiva 

politiska krafter, i syfte att stoppa fascismens fortsatta framfart. Kominterns kursändring 

skedde mot bakgrund av nazisternas makttillträde i Tyskland och utvecklingen av en spontan 

antifascistisk sammanhållning inom den franska arbetarrörelsen under våren 1934.
2
 I 

Frankrike och Spanien blev folkfronten en stor rörelse, både på basnivå i form av en mängd 

massorganisationer, men även som en konkret allians mellan de kommunistiska, 

                                                 
1
 Knut Olsson anförande, Protokoll SKP:s 10:e kongress, 10–13/4 1936, 2263/A/1/A/1, ARAB. 

2
 Kevin McDermott & Jeremy Agnew, The Comintern: a history of international communism from Lenin to 

Stalin, (Basingstoke, 1996), s. 122–123.  
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socialdemokratiska och vissa progressiva borgerliga partier och rörelser, som i bägge länderna 

sedermera vann 1936 års val i en gemensam valkoalition.
3
 En sådan utveckling skedde aldrig i 

Sverige, även om Jansson-Mineur-kommittén är ett exempel på att det fanns ett visst 

samarbete mellan arbetarrörelsens olika delar. 

Folkfrontspolitikens strategiska mål att stoppa fascismen reflekterades tydligt i Jansson-

Mineur-kommitténs syfte och verksamhet, men detta var i sig inget mål som var reserverat för 

kommunisterna. Däremot tänkte SKP också – vilket i viss grad framgår av citatet ovan – att 

en bred opinion inom ramarna för Jansson-Mineur-kommittén och en antifascistisk 

sammanhållning inom arbetarörelsen kunde leda till samarbeten inom andra områden och 

slutligen till ett ökat stöd för kommunistpartiet. 

Syfte  

Uppsatsen syfte är att undersöka Sveriges Kommunistiska Partis folkfrontspolitik, så som den 

tog sig uttryck inom Jansson-Mineur-kommittén, som verkade mellan slutet av 1935 till 1938. 

Uppsatsen kommer att undersöka och analysera om, mellan vilka och hur sammanhållning 

och samarbete uppnåddes inom Kommittén och vilken roll SKP hade i denna process, samt 

om och hur detta också förde med sig att sammanhållning och samarbete inom arbetarrörelsen 

kunde skapas inom andra områden bortom Kommittén. Vidare kommer uppsatsen diskutera 

om och vilka framgångar detta ledde till för SKP. Uppsatsens fokus är således att undersöka 

hur SKP:s folkfrontspolitik konkret utformades då den omsattes i praktiken, inte att göra en 

allmän undersökning av politikens teoretiska ramverk eller partiets uppfattning av politiken. 

Mot bakgrund av folkfrontspolitikens olika utfall i olika länder och situationer, kommer 

uppsatsen att problematisera hur och i vilken utsträckning sammanhållning och samarbete 

inom vissa områden ledde till sammanhållning och samarbete inom andra områden inom 

arbetarrörelsen. Detta problem ansluter sig till en större fråga: Varför bidrog 

folkfrontspolitiken till att skapa en folkfront ända upp på högsta nivå i Frankrike och Spanien 

men inte i Sverige? 

Bakgrund 

Sveriges Kommunistiska Parti 

1917 splittrades det socialdemokratiska partiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska 

Vänsterparti bildades. Detta parti var med och bildade Komintern 1919 och antog Kominterns 

                                                 
3
 Julian Jackson, The Popular Front in France: defending democracy, 1934–1938, (Cambridge, 1988), s. xii.  
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21 teser 1921, då partiet också bytte namn till Sveriges Kommunistiska Parti (Sektion av 

Kommunistiska Internationalen). Antagandet av de 21 teserna konsoliderade partiets 

utveckling bort från de socialdemokratiska rötterna samtidigt som partiet knöts väsentligt 

hårdare till Komintern. Partiet formades istället med det ryska kommunistpartiet som förebild 

och knöts hela tiden starkare till Komintern, en process som kallats bolsjevisering. Partiet har 

beskrivits som ett ”hårt” parti, där det ställdes höga krav på medlemmarna.
4
 

Kominterns ledande organ dominerades av det sovjetiska kommunistpartiet. Därmed har en 

stor del av forskningen argumenterat för att Komintern och i förlängningen dess 

medlemspartier var ett verktyg i Sovjetunionens utrikespolitik.
5
 SKP styrdes i synnerhet efter 

1929 relativt hårt av Kominterns ledande instanser, något Lars Björlin tydligt visat.
6
 Det är 

därmed viktigt att förstå att SKP:s folkfrontspolitik var formulerad ovan partiets huvud, även 

om partiet hade ett visst manöverutrymme i att applicera politiken i Sverige. 

Trots en mindre splittring 1924 ökade partiet sitt medlemskap och inflytande kraftigt under 

hela 1920-talet. Partiet splittrades åter 1929 då majoriteten av partiets ledning uteslöts av 

Komintern. Av partiets då 17 300 medlemmar följde majoriteten med den uteslutna 

partiledningsmajoriteten. Endast cirka 4000 medlemmar var kvar i det Komintertrogna partiet. 

Fram till 1935 hade partiets medlemsantal ökat till drygt 17 000 medlemmar. I valen till 

andrakammaren 1932 och 1936 fick partiet 3,0 respektive 3,3 procent av rösterna.
7
 Trots 

medlemsökningen under 1930-talets första hälft, var SKP under den period denna uppsats 

undersöker således ett litet och relativt svagt parti.  

Den andra delen av det splittrade SKP, för enkelhetens skull här kallat Socialistiska Partiet 

(SP), det namn partiet tog 1934, var under första delen av 1930-talet större än SKP både sett 

till medlemmar och valresultat. Direkt efter splittringen 1929 hade partiet 7100 medlemmar. I 

1932 års val fick SP 5,3 procent av rösterna och 1936 4,4 procent. En liknande splittring 

skedde också i andra länder runt 1928–1929, men ingen annanstans än i Sverige var den del 

                                                 
4
 Werner Schmidt, Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum: en studie kring arbetarrörelsens 

historiska misslyckande (Stockholm, 1996), s. 87–88, 197, 213; Jan Bolin, Parti av ny typ?: skapandet av ett 

svenskt kommunistiskt parti 1917–1933 (Stockholm, 2004),  s. 323, 339–340.  
5
 McDermott & Agnew, s. 120. 

6
 Exempelvis: Lars Björlin, ”För svensk arbetarklass eller sovjetisk utrikespolitik?: den kommunistiska rörelsen i 

Sverige och förbindelserna med Moskva 1920–1970” i Sune Jungar & Bent Jensen (red.), Sovjetunionen och 

Norden (Helsingfors, 1997); Lars Björlin, ”Ett aktionsprogram för enhet: kring SKP och enhetsfrontpolitiken 

under 1930-talet”, Av kärlek till arkiv : festskrift till Erik Norberg., S. [489]-500 (2002).  
7
 Åsmund Egge & Svend Rybner (red.) Red star in the North: communism in the Nordic countries (Stamsund, 

2015), s. 323, 329; Yvonne Hirdman, Sverges kommunistiska parti 1939–1945 (Stockholm, 1974), s. 8; Bernt 

Kennerström, Mellan två internationaler: Socialistiska partiet 1929–37 (Lund, 1974), s. 208–209. 
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som bröt med Komintern störst. Medlemsmässigt gick SKP om SP 1935, med cirka 1000 

medlemmar.
8
 Efter interna slitningar föll SP sönder under 1937. Stora delar av partiets 

”funktionärskader” – exempelvis fackliga ombuds- och förtroendemän – gick tillbaka till 

SAP, en del medlemmar övergick till SKP, men den största delen av medlemmarna verkar ha 

passiviserats.
9
 

Enhetsinitiativ, enhetsfront och folkfront 

De kommunistiska försöken att på olika sätt skapa sammanhållning och samarbeten inom den 

splittrade arbetarrörelsen eller arbetarklassen överlag – att skapa enhet eller enhetsfront, som 

den tidens kommunister skulle sagt – har gått i perioder. Oftast handlade det inte om 

ovillkorliga försök till samarbete och sammanhållning, en oppositionell udd mot den 

dominerande socialdemokratin var central. Direkt efter partisplittringen 1917 bildades 

Fackoppositionen och Fackliga Propagandaförbundet i nära anslutning till Sveriges 

Socialdemokratiska Vänsterparti, vilka försökte ena LO och det syndikalistiska SAC – som 

bröt sig ur LO 1910 – och vara ett verktyg för att skapa en radikalare fackföreningsrörelse.
10

 

Under 1920-talets slut startade SKP flera olika ”frontorganisationer”, som i ord var 

självständiga, men som styrdes av partiet, även om de också organiserade socialdemokrater 

och partilösa. Några exempel är Arbetarnas Idrottsförbund, Sovjetunionens vänner, 

Internationella Röda Hjälpen och Röd Facklig opposition.
11

 Under slutet av 1920-talet 

bildades Enhetskommittén på initiativ av det ännu osplittrade partiet. Den fungerade som ett 

tvärfackligt oppositionsorgan mot den socialdemokratiska fackföreningsledningen och 

samlade cirka 10 procent av alla fackföreningsanslutna.
12

 1928 års politiska linje och 

splittringen 1929 innebar både en kvantitativ försvagning av partiet och att partiet blev relativt 

isolerat. Därför var dessa frontorganisationer i synnerhet viktiga under 1930-talets första del, 

då de möjliggjorde att partiet kunde organisera arbetare bortom de egna hårda medlemskraven 

och den dåtida politiska linjen.
13

 

                                                 
8
 Kennerström, s. 5, 26, 31, 224–225. 

9
 Kennerström, s. 206–209. 

10
 Bolin, s. 239–246.  

11
 Björlin (1997). s. 214–215; Lars Björlin, ”Att förbereda revolutionen: kommunistiska front- och 

sidoorganisationer”, Arbetarhistoria., Nr 113–114 (Stockholm, 2005), s. 73. 
12

 Tom Olsson, Pappersmassestrejken 1932: en studie av facklig ledning och opposition (Lund, 1980),  s. 76, 

113–114. 
13

 Björlin (1997), s. 209. 
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SKP:s Centralkommittés plenum i januari 1935 var startskottet för folkfrontspolitiken, medan 

partiets kongress 1936 konsoliderade den.
14

 Detta gjorde att partiet tonade ner den 

revolutionära retoriken, även om partiet aldrig tog avsteg från sina revolutionära mål. Detta 

innebar också att partiet satte större fokus på reformer och andra kortsiktiga politiska mål. 

Försvaret av den ”borgerliga demokratin” mot det fascistiska hotet blev centralt och den 

bredaste enhet skulle uppnås för att stoppa fascismen. Partiet sökte samarbete med 

socialdemokratin och kritiken mot det socialdemokratiska partiet och regeringen tonades ned. 

Slutligen intog partiet ett annat förhållningssätt till den svenska nationen och till 

Sovjetunionen. SKP framställde sig själva som den främsta försvararen av nationernas 

självbestämmande, inklusive Sverige, inför det tyska krigshotet. Sovjetunionens roll 

förändrades delvis från att vara ett revolutionärt föredöme, till att landet var fredens och det 

nationella självbestämmandets främste försvarare.
15

 

Folkfrontspolitiken förändrade också partiets enhetsinitiativ. Istället för de av SKP hårt hållna 

frontorganisationerna, söktes bredare samarbeten både inom nya och befintliga organisationer. 

På det fackliga området gavs det tidigare utomfackliga oppositionsarbetet upp till förmån för 

en kamp inom facket. SKP försökte få till enhetslistor inför fackliga val och samarbete kring 

olika krav.
16

 Vidare ingick SKP och SP ett valtekniskt samarbete inför valet 1936, där 

partierna ställde upp som valkartell, dock utan ett gemensamt valprogram.
17

 Arbetarnas 

Idrottsförbunds klubbar gick efter direktiv från kommunistpartiet in i Riksidrottsförbundet för 

att där föra opposition, istället för att vara fristående.
18

 

Det mest omfattande och framgångsrika exemplet på samarbete var Svenska Hjälpkommittén 

för Spanien (SHfS), som bildades i oktober 1936 efter inbördeskrigets utbrott i juli 1936. 

Denna organisation hade som mest 431 lokalkommittéer runt om i landet. SKP var en viktig 

kraft inom SHfS, men dess centrala ledning dominerades av vänstersocialdemokrater trots att 

rörelsen aldrig fick något stöd från SAP centralt. Det fanns inga direkta medlemmar i SHfS, 

istället deltog representanter från olika organisationer och större delen av verksamheten 

                                                 
14

 Lindkvist, s. 46; Kennerström, s. 160–161; Carlsson, Dahlin, Nilsson i Olsson (red,), s. 166. 
15

 Kent Lindkvist, Program och parti: principprogram och partiideologi inom den kommunistiska rörelsen i 

Sverige 1917–72 (Lund, 1982), s. 46–48; Carlsson, Dahlin & Nilsson i Olsson (red.), s. 167–168.  
16

 Kennerström, s. 160–161, 217–218; Bo Stråth, Varvsarbetare i två varvsstäder: en historisk studie av 

verkstadsklubbarna vid varven i Göteborg och Malmö (Göteborg, 1982), s. 188. 
17

 Kennerström, s. 174–177.  
18

 Rolf Pålbrant, Arbetarrörelsen och idrotten 1919–1939 (Uppsala, 1977), s. 130, 135, 165–168, 174–179, 180–

186. 
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utfördes av dessa deltagande organisationer. Vid insamlingar fick exempelvis SKP ansvar 

över ett visst område och SAP ett annat. Även SAC och SP samlades inom SHfS.
19

 

Det fanns också andra organisatoriska initiativ under 1930-talet som delvis anslöt sig till 

folkfrontstanken, men som inte alls eller i mycket mindre grad kom från kommunistiskt håll 

eller inkluderade kommunister. Kulturfront (1935–1938), Folkfronten (1936–1938) och 

Antifascistisk samling (1938–1939) var organisationer som tillkom på initiativ av 

intellektuella och kulturpersonligheter. Även arbetarorganisationer eller personer från 

arbetarrörelsen deltog i viss utsträckning i dessa organisationer.
20

 Men det var stor skillnad 

mot SHfS och Jansson-Mineur-kommittén som var rörelser inom arbetarrörelsen. 

Partiets isolering under andra världskrigets första år medförde att de flesta enhetsinitiativen 

föll samman. Med start runt 1943 och fram till 1948 var tankarna på ett marxistiskt 

enhetsparti det enhetsinitiativ som dominerade SKP:s politiska strategi. Genom att närma sin 

egen politik till den socialdemokratiska och samtidigt driva SAP år vänster, skulle 

förutsättningarna för politisk enhet och så småningom organisatorisk sammanslagning mellan 

partierna skapas. Dessa försök tog dock stopp i samband med Kalla krigets utbrott, då partiet 

åter hamnade i en isolerad position.
21

 Därefter fanns det ett antal frontorganisationer som 

oftast dominerades av SKP: de så kallade ”vänförbunden”, men dessa var aldrig särskilt 

omfattande. Det var först under andra halvan av 1960-talet som vänstern åter skapade bredare 

initiativ för samarbete i olika frågor, exempelvis De förenade FNL-grupperna.  

Det var stor skillnad mellan en frontorganisation av typen AIF och SHfS. Skillnaden bestod i 

vilket taktik som användes för att skapa sammanhållning och samarbete. Enhetsfront 

underifrån var en taktik som gick ut på att skapa sammanhållning och samarbete mellan 

arbetare, oberoende av vilket parti eller organisation de tillhörde, eller om de var partilösa. 

AIF anslöt enskilda arbetare, de var inte där som representanter för ett parti eller en 

organisation. Syftet med denna taktik var att underifrån skapa opposition mot och isolera 

socialdemokratin.  

Enhetsfront ovanifrån handlade däremot om att skapa sammanhållning och samarbete mellan 

arbetarrörelsens olika partier och organisationer inom ramverket för en gemensam fråga eller 

                                                 
19

 Bertil Lundvik, Solidaritet och partitaktik: den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936–

1939 (Uppsala 1980), s. 52–71, 75, 78, 81, 112. 
20

 Louise Drangel, Den kämpande demokratin: en studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935–1945 (Stockholm, 

1976), s. 14–30. 
21

 Hirdman (1974), s. 225–238.  
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organisation. Därmed organiserades oftast medlemmarna som representanter för sina 

respektive organisationer. Enhetsfront ovanifrån kunde innebära allt från lokalt samarbete 

mellan arbetarpartierna till en konkret politisk koalition som i Frankrike under 

folkfrontsperioden. Folkfronten i Frankrike och Spanien innebar en enhetsfront ovanifrån, där 

också borgerliga partier och organisationer var inkluderade. I Sverige åstadkom dock SKP:s 

folkfrontspolitik i huvudsak enhetsfront ovanifrån inom arbetarrörelsens lägre instanser. 

Notera att dessa begrepp här är förenklade och definierade av mig, begreppen har tolkats olika 

inom den kommunistiska rörelsen och av forskningen.
22

  

Forskningsläge 

Det finns en hel del forskning om den svenska kommunismen överlag, även om det saknas 

något enskilt översiktsverk.
23

 Här bör nämnas Yvonne Hirdmans bok om SKP under andra 

världskriget och Bernt Kennerströms bok om Socialistiska Partiet. Dessa två böcker omringar 

uppsatsens ämne och period, Hirdmans kronologiskt och Kennerströms ämnesmässigt. 

Kennerström berör trots detta SKP:s folkfrontspolitik relativt mycket och drar slutsatsen att 

antagandet av folkfrontspolitiken innebar att det utrymme SP tidigare haft övertogs av SKP 

och att SP därmed politiskt hamnade i position till vänster om SKP, vilket bidrog till SP:s 

stagnation.
24

 Hirdman visar hur det hela tiden fanns en spänning i SKP mellan utrikespolitiska 

och inrikespolitiska faktorer, där det fanns en konflikt mellan hur partiets politik dikterades i 

förhållande till Komintern och därmed Sovjetunionens utrikespolitik och den inrikespolitiska 

situationen. Hon menar att denna spänning var mindre under folkfrontsperioden, men under 

inledningen av andra världskriget och Molotov-Ribbentrop-pakten, då partiets tvingades till 

en närmast tyskvänlig hållning och som enda svenska parti understödde Sovjets invasion av 

Finland, tvingades föra en självmordspolitik som nästan eliminerade partiet.
25

 Dessa faktorer, 

det vill säga kampen om det politiska utrymmet och svårigheterna såväl som möjligheterna att 

manövrera i förhållande till en politik som fastslogs bortom den svenska situationen, är 

viktiga för att förstå i relation till folkfrontspolitiken. 

                                                 
22

 Christina Carlsson, Einar Dahlin, E. Tommy Nilsson i Sven E. Olsson (red.), Från SKP till VPK: en antologi 

(Lund, 1976), s. 155. Dessa författare utgår exempelvis från en delvis annorlunda definition. Ofta uppfattas 

enhetsfront ovanifrån bara som formell enhet mellan arbetarpartiernas ledningar. Det är också vanligt att kalla 

specifika organisationer som också inkluderade borgerliga krafter för ”en folkfront”. För att komma bortom 

problemen med dessa definitioner väljer jag att framhålla de olika fronterna så som två huvudsakliga taktiker, 

där folkfrontspolitiken är en utveckling av enhetsfront ovanifrån.  
23

 Exempelvis: Werner Schmidt,  Kommunismens rötter i första världskrigets historiska rum: en studie kring 

arbetarrörelsens historiska misslyckande (Stockholm, 1996); Jan Bolin, Parti av ny typ?: skapandet av ett 

svenskt kommunistiskt parti 1917–1933 (Stockholm, 2004). 
24

 Kennerström, s. 217–218. 
25

 Hirdman (1974), s. 7–15. 
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Ett par verk har direkt behandlat SKP:s folkfrontspolitik. Lars Björlin har skrivit en artikel 

som undersöker hur folkfrontspolitiken formades i det svenska partiet och belyser vilken roll 

Komintern hade i denna process. Han visar att Komintern hade ett stort och direkt inflytande 

på hur folkfrontspolitiken formulerades av SKP.
26

 Däremot visar han inte på hur denna 

folkfrontspolitik sedan tog sig uttryck praktiskt, vilket kommer att vara denna uppsats fokus.  

Partiets folkfrontspolitik diskuteras också i ett kapitel av antologin Från SKP till VPK.
27

 

Slutligen har övergången till folkfrontspolitiken bland de kommunistiska tulltjänstemännen 

undersökts i en opublicerad studentuppsats.
28

  

Den större delen av litteraturen som berör SKP:s folkfrontspolitik, gör det indirekt eller i 

förbifarten. Kennerström och Hirdman har redan nämnts. Här bör också Bertil Lundviks 

Solidaritet och partitaktik: den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936 

samt Rolf Pålbrants Arbetarrörelsen och idrotten 1919–1939 lyftas upp. Lundvik undersöker 

bland annat hur arbetarrörelsens olika delar försökte forma spanienrörelsen i förhållande till 

respektive politisk riktning. Lundviks undersökning har dock en stor omfattning, bland annat 

undersöks också de spanienfrivilliga, varför det saknas både utrymme och i viss mån skärpa i 

analysen av SKP:s folkfrontspolitik. Lundviks slutsats är att SKP hade ett stort inflytande 

över Spanienrörelsen, att detta inflytande ledde till ett ökat utrymme och en popularisering av 

SKP, men inte till stöd för partiets revolutionära politik.
29

 Pålbrants undersökning av 

arbetarrörelsen och idrotten, berör kommunistpartiet och i viss mån dess folkfrontspolitik, 

men precis som hos Lundvik saknas både utrymme och skärpa då folkfrontspolitiken 

behandlas. 

Folkfrontspolitiken bör också förstås som en av flera olika enhetstaktiker som användes av 

SKP. Lars Björlin har i ett flertal artiklar skrivit om denna enhetstaktik och de olika 

frontorganisationer som SKP skapade under 1920- och 1930-talet.
30

 Björlins fokus är 

generellt att visa hur Komintern styrde det svenska kommunistpartiet, något som delvis är ett 

resultat av att han haft en i svensk forskning unik tillgång till sovjetiska/ryska arkiv. Dock blir 

resultatet att det i många fall bara är halva bilden som förmedlas, direktiven från Komintern 

till SKP, men inte hur SKP därefter konkret applicerade den fastlagda politiken på svenska 

förhållanden. 

                                                 
26

 Björlin (2002). 
27

 Carlsson, Dahlin, Nilsson i Olsson (red.), s. 151–173. 
28

 Pontus Dahlström, Tullkommunisterna: I brytningstid mellan enhetsfront och folkfront 1931–1936 (1996) C-

uppsats Stockholms Universitet.  
29

 Lundvik, s. 183, 188.  
30

 Exempelvis: Björlin (2005); Björlin (2002). 
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Slutligen saknas det genomgripande undersökningar av Jansson-Mineur-kommittén. Lundvik 

och Pålbrant behandlar Kommittén på ett par några sidor var, men utgår inte från 

organisationens eget arkiv.
31

 Martin Estvall har skrivit en artikel om debatten kring Jansson 

och Mineur i Svenska Sjöfolksförbundets tidning Sjömannen, men Kommittén i sig behandlas 

inte särskilt mycket.
32

 Till sist har själva fallet Jansson och Mineur undersökts av Erik 

Hörnkvist i en opublicerad studentuppsats från 1999.
33

 

Hörnkvist är det vetenskapliga arbete som mest omfattande har behandlat fallet Jansson-

Mineur och som dessutom delvis utgått från Jansson-Mineur-kommitténs arkiv. Hörnkvists 

uppsats fokuserar på att undersöka själva rättsfallet och UD:s hantering av det, samt 

pressdebatten. Det förekommer också en frågeställning om huruvida Jansson-Mineur-

kommitténs arbete kunde ses som ett kommunistiskt initiativ att få till en folkfront. Denna 

frågeställning kommer dock i skymundan och har en mycket begränsad empirisk grund, något 

Hörnkvist själv påpekar.
34

 Hörnkvist menar att Kommittén kom till på initiativ av SKP och att 

den kan ses som en del av partiets försök att få till en folkfront.
35

 Den stora behållningen, ur 

min synvinkel, är att uppsatsen i detalj går igenom både material från UD och Jansson-

Mineur-kommittén och därmed ger en god bild av händelseförloppet i själva rättsfallet.  

Den internationella – eller snarare engelskspråkiga – forskning som undersökt 

folkfrontspolitiken är relativt omfattande, men det finns oftast ett fokus på Frankrike och 

Spanien, de länder där folkfronten vann valen 1936. Det finns en del överlappande problem 

som återkommer i literaturen överlag, ofta historiografiska frågor, frågor om hur 

folkfrontsrörelserna i Frankrike och Spanien och folkfrontspolitiken har tolkats och ska 

förstås. Här kan nämnas ett par exempel. Folkfrontspolitiken har i många fall beskrivits som 

ett ensidigt resultat av Sovjetunionens nya utrikespolitiska läge efter nazisterna makttillträde i 

Tyskland, något som Julian Jackson som undersökt den franska folkfronten vederlägger. Även 

Kevin McDermott och Jeremy Agnew, som skrivit ett av standardverken om Komintern, 

motsätter sig denna bild. Snarare var det en kombination av faktorer som initierade skiftet, där 

den Sovjetiska utrikespolitiken var en viktig del, men den spontana enheten i den franska 

                                                 
31

 Lundvik, s. 25–27; Pålbrant, s. 216–221.  
32

 Martin Estvall, ”SOS!: sjömän i Hitlers tukthus”, i Arbetarhistoria i brytningstid : Landskrona i maj 2005., S. 

299–311 (2007).  
33

 Erik Hörnkvist, I tukthus: Erik Jansson och Knut Mineurs öden och den svenska debatten 1934–1938 (1999), 

D-uppsats Stockholms Universitet.  
34

 Hörnkvist, s. 29. 
35

 Hörnkvist, s. 20–22. 
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arbetarrörelsen våren 1934 också var en central faktor.
36

 Andra problem som ofta diskuteras 

är om folkfronten ska förstås som resultatet av en ”ren” eller ensidig antifascism, eller om ett 

progressivt reformprogram var en lika viktig enande faktor och om folkfronten bara kan 

förstås som ett ”ärligt” försvar av demokratin och ett i grunden reformistisk initiativ, när ett 

revolutionärt kommunistparti var en central del i folkfrontsrörelsen.
37

 

Sammanfattningsvis är forskningen som är av betydelse för denna uppsats fragmentariskt: den 

berör olika ämnen och olika problem på olika nivåer. Den svenska forskningen där 

folkfrontspolitiken berörs undersöker sällan på detaljnivå hur ”enheten” skapades eller vad 

den faktiskt bestod av, samtidigt som det sällan görs någon tydligt kontextualisering i 

förhållande till den europeiska kontexten i stort, eller till den forskning som undersökt 

folkfrontspolitiken utanför Sverige. Det finns således en brist på kunskap om hur 

sammanhållning och samarbete skapades och litteraturen saknar ofta en blick vänd söderut 

mot den europeiska kontinenten. Vidare innebär den utländska forskningens fokus på 

Frankrike och Spanien att det i huvudsak är de fall där kommunistpartiernas folkfrontspolitik 

hade framgångar som undersökts, inte de fall där den i jämförelse fick begränsad framgång – 

som i Sverige. 

Att genomföra en empirisk undersökning och jämförelse med hjälp av den internationella 

forskningen, är dock en omfattande uppgift som riskerar att sakna analytisk skärpa. Det krävs 

snarare ett specifikt problem som kan fungera som en brygga mellan den empiriska 

undersökningens resultat och den tidigare forskningen: det är därför det som jag i denna 

uppsats kallar för överföringsmodellen kommer in i bilden.  

Överföringsmodellen 

Julian Jackson väljer i sin bok The Popular Front in France: defending democracy, 1934–

1938 att se och undersöka folkfronten i Frankrike som en massrörelse, politisk koalition och 

regering.
38

 Han undersöker samspelet mellan dessa olika nivåer av sammanhållning och 

samarbete. I Jacksons undersökning är det tydligt hur en specifik händelse, i detta fall det 

uppfattade fascistiska kuppförsöket i Paris den 6 februari 1934, var en katalysator som 

spontant och underifrån skapade en allmän antifascistisk sammanhållning och en mängd 

organisatoriska samarbeten, som till en början tog sitt uttryck i mycket stora antifascistiska 

                                                 
36

 Jackson, s. 28–38, 42–51; McDermott & Agnew, s. 120–142. 
37

 Jackson, s. 18,  46–50, 300–302; Stanley G. Payne, The Spanish Civil War, the Soviet Union and communism, 

(New Haven, 2004), s. 292–299,  305; Julían Casanova, The Spanish Republic and Civil War (Cambridge, 2010), 

s. 37, 118–124, 125–130.  
38

 Jackson, s. xii. 
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demonstrationer som samlade arbetarrörelsens olika delar och resulterade i lokala 

antifascistiska kommittéer över hela Frankrike. Detta skapade förutsättningarna för och ledde 

fram till – med det franska kommunistpartiet som viktigaste pådrivande kraft – en politisk 

allians mellan det franska socialdemokratiska partiet SFIO och kommunistpartiet PCF, 

sammanslagningen av de två fackförbunden och så småningom en gemensam valkoalition och 

sedermera en regering, som PFC understödde men inte deltog i. Här är det tydligt hur den 

sammanhållning och de samarbeten som skapades på grund av en enskild händelse, givetvis 

också mot bakgrund av nazisternas makttillträde i Tyskland, ledde fram till en allmän 

antifascism som i sin tur ledde fram till ett konkret politiskt samarbete mellan arbetarpartierna 

och progressiva borgerliga krafter. Vidare visar Jackson hur kommunistpartiet så som den 

ivrigaste pådrivaren av enhetsinitiativen fick omfattande framgångar sett till valresultat och en 

explosiv medlemsökning, samt ett ökat inflytande i samhället.
39

  

Denna process där sammanhållning och samarbete inom arbetarrörelsen på en nivå ledde till 

sammanhållning och samarbete inom arbetarrörelsen på en annan nivå och så småningom till 

framgång för kommunistpartiet, väljer jag att formulera som ett analytiskt begrepp: 

överföringsmodellen. Sammanhållning och samarbete ledde till – överfördes – mellan olika 

nivåer. Jackson använder själv inte detta begrepp, men hans uppdelning av folkfronten som 

massrörelse, politisk koalition och regering medför att stora delar av undersökningen handlar 

om just samspelet mellan dessa olika nivåer. Min uppsats är inspirerad av Jacksons upplägg 

såväl som resultat och utifrån det har jag skapat en modell för uppsatsens huvudproblem. 

Överföringsmodellen har till syfte att relatera min undersökning till den tidigare forskningen 

och uppsatsen kommer också att struktureras i förhållande till denna modell. Den har till syfte 

att belysa hur sammanhållning och samarbete överfördes mellan olika nivåer. För att göra 

detta begripligt behöver först begreppen sammanhållning och samarbete definieras. Jag 

använder detta begreppspar istället för ”enhet”, eftersom det senare både är ett ambivalent 

begrepp och samtidigt det begrepp som 1930-talets kommunister själva använde. Med 

sammanhållning och samarbete menas att olika organisationer i bred bemärkelse (politiska 

partier, fackliga organisationer etcetera) och/eller dessa organisationers medlemmar på olika 

sätt uppnår sammanhållning och samarbetar med varandra. Detta kan innebära flera saker, 

exempelvis gemensam handling: att olika organisationer deltar i en demonstration 

tillsammans som har ett specifikt syfte och en gemensam paroll. Det kan också innebära att 

                                                 
39

 Jackson, s. 18, 28–33, 42–51, 282.  
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olika organisationer samarbetar inom en organisation med ett sammanhållet syfte, exempelvis 

Jansson-Mineur-kommittén. Det kan också innebära politiska samarbeten på högre nivå 

mellan arbetarpartierna och i sin yttersta form en sammanslagning av dessa. Det är svårt att på 

förhand definiera alla former av sammanhållning och samarbete, snarare får den empiriska 

undersökningen visa på dess innebörd och omfattning i olika sammanhang.  

I uppsatsen har överföringsmodellen delats upp i tre steg: Om och hur sammanhållningen och 

samarbetet med grund i sakfrågan (Jansson och Mineur) (1) överfördes till en bredare och mer 

allmän antifascism; om och hur denna allmänna antifascism (2) överfördes till 

sammanhållning och samarbete inom andra områden bortom antifascismen och slutligen; om 

och hur denna sammanhållning och dessa samarbeten (3) överfördes till framgång och stöd 

för SKP. För att veta hur och varför sammanhållningen och samarbetena överfördes (eller inte 

överfördes) i dessa tre steg, behöver uppsatsen till en början visa på vad det var som 

överfördes (eller inte överfördes): Jansson-Mineur-kommitténs tillkomst, organisation, 

omfattning och SKP:s roll i förhållande till Kommittén, kommer därför undersökas. 

Den utveckling som överföringsmodellen försöker fånga, ska inte förstås som en självgående 

process, tanken är tvärtom att belysa de inblandade aktörernas agerande. Modellen kommer 

användas för att analysera SKP:s folkfrontspolitik. 

Baserat på vad som är känt om perioden, är det redan klarlagt att steg två och tre aldrig skedde 

i någon större utsträckning i Sverige. Uppsatsen kommer ändå att undersöka och diskutera 

dessa överföringssteg i relation till Jansson-Mineur-kommittén. 

Slutligen bör det noteras att jag inte tror att det finns en enkel kausalitet eller en stegvis följd 

mellan de olika överföringsstegen, där det ena alltid överförs eller måste överföras i det andra 

för att modellen i sin helhet ska gå i lås. Modellen med överföringsstegen bör snarare förstås 

som ett sätt att dela upp och operationalisera forskningsproblemet. 

Frågeställningar 

Frågeställningarna är formulerade för att undersöka Jansson-Mineur-kommittén i allmänhet, 

för att belysa SKP:s folkfrontspolitik i förhållande till Kommittén, samt för att diskutera 

överföringen av sammanhållning och samarbete. Den första och andra frågeställningen berör 

Jansson-Mineur-kommittén direkt och besvaras i den första undersökningsdelen, medan den 

tredje och fjärde frågeställningen berör överföringen och besvaras i den andra 
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undersökningsdelen. Den sista frågeställningen har en mindre empirisk grund och en mer 

analytisk utgångspunkt. 

1. Hur agerade SKP för att forma Jansson-Mineur-kommittén utifrån folkfrontspolitiken?  

2. Vad blev resultatet av detta agerande och hur omfattande var den sammanhållning och det 

samarbete som skapades inom och av Jansson-Mineur-kommittén?  

3. Hur agerade Jansson-Mineur-kommittén och aktörerna inom den för att bredda dess 

antifascistiska ändamål bortom sakfrågan Jansson-Mineur och vad blev resultatet?  

4. I vilken uträckning överfördes sammanhållningen och samarbetet inom Kommittén till 

andra områden och till framgång för SKP och vilka centrala faktorer påverkade denna 

process? 

Källmaterial och metod 

Det huvudsakliga källmaterial som uppsatsen utgår ifrån är Jansson-Mineur-kommitténs arkiv 

som finns på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Arkivet består av tre volymer, varav en 

endast innehåller en pressklippssamling. En ansenlig del av Kommitténs handlingar (ungefär 

1/5 av det material som används i denna uppsats) har också återfunnits i 

SKP:s/Vänsterpartiets arkiv. Materialet består av bland annat mötesprotokoll, planer, tryckt 

material och korrespondens. Arkivet är tämligen rörigt, med felsorterade handlingar och som 

nämnts återfinns många av Kommitténs handlingar inte ens i organisationens arkiv. Därmed 

kan referenserna ibland se lite märkliga ut. Trots detta ger Kommitténs material en god bild 

av organisationen och dess verksamhet.  

Utöver detta arkiv, har material från SKP:s ledande instanser undersökts. Politbyråns 

(verkställande utskott/arbetsutskott) och Centralkommitténs (partistyrelsen) samt 

kongressmaterial från den undersökta perioden har gåtts igenom i sin helhet. En del övrigt 

material från arkivet har genomletats, vilket föranledde fyndet av Kommitténs handlingar i 

detta arkiv. Vidare har den socialdemokratiska Stockholms Arbetarekommuns styrelses 

protokoll undersökts, på grund av relationen mellan kommunen och Jansson-Mineur-

kommittén. Slutligen har en del annat material, som de tre arbetarpartiernas tidningar, 

minnesskrifter från fackföreningar och relevant tryckt material undersökts för att följa vissa 

spår som det övriga materialet inte gett svar på.  
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Materialet har undersökts från flera olika synvinklar. Själva Jansson-Mineur-kommitténs 

organisation och verksamhet har behövt rekonstruerats, vilket i hög utsträckning handlar om 

att kronologiskt sätta samman de olika handlingarna och de händelser de skildrar eller berättar 

om. Vem gjorde vad? Vad hände först och vad hände därefter och vad innebär detta?  

Exempelvis kan ett protokoll säga allt från vilka som deltog på ett möte, vad de deltagande 

tog för ställning i olika frågor, vem som gjorde vad och därmed hur organisationen verkar ha 

fungerat. Frågeställningarna kan sedan riktas till denna rekonstruerade helhetsbild och svaren 

återges och disponeras runt de centrala teman som behöver diskuteras för att ge ett fullgott 

svar på frågeställningarna.  

Olika utsagor och utsagor i olika sammanhang har ställts mot varandra: hur beskrev SKP 

internt folkfrontspolitiken överlag och arbetet inom Jansson-Mineur-kommittén och hur 

förhåller detta sig till kommunisternas faktiska agerande inom Kommittén? Uppfattade de 

olika aktörerna inom Kommittén dess syfte på olika sätt? Detta innebär delvis en sorts 

argumentationsanalys, som också ställs och jämförs mot den rekonstruerade bilden av 

Kommittén. Därmed kan det kommunistiska agerandet analyseras från två håll. 

Rekonstruktionen av Kommittén handlar också om att analysera och väga olika utsagor mot 

varandra och mot annat material: utåtriktat material som beskriver att si och så många 

organisationer exempelvis var med på en demonstration är ytterst osäkert, uppgifter i ett 

protokoll är säkrare då anledningen till att överdriva är mindre. Detta kan också ställas mot 

handlingar som kan behandlas som kvarlevor: exempelvis en plan inför demonstrationen, som 

kan vägas mot de olika utsagorna.  

Vissa mer centrala handlingar, eller handlingar som berör viktiga eller svårtolkade skeenden, 

har analyserats på en djupare nivå. I dessa fall har jag tolkat vad texten egentligen betyder och 

analyserat tendenser i de språkliga formuleringarna: Har det betydelse att person x skriver 

brev till person y och brevet genomsyras av ett ”vi/oss”: är de bägge medlemmar av SKP?  

Källmaterialets omfång och olikartade form medför att det är svårt att här framföra några 

generella metodologiska och källkritiska anmärkningar utöver diskussionen ovan, snarare 

kommer merparten av denna diskussion föras löpande i undersökningsdelen.  
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Jansson-Mineur-kommittén 
Hur agerade SKP för att forma Jansson-Mineur-kommittén och vad blev resultatet? Denna 

undersökningsdel kommer att disponeras i fem olika delar, där Kommittén kommer att 

belysas från olika aspekter. Hur bildades Kommittén? Hur såg organisationen ut? Hur skapade 

Kommittén sammanhållning och samarbete? Hur såg SKP:s relation till Kommittén ut? Hur 

omfattande var Kommitténs stöd i arbetarrörelsen? 

Bildandet av Jansson-Mineur-kommittén 

I den tidigare forskningen finns olika uppgifter både för tidpunkten av Jansson-Mineur-

kommitténs bildande och var ifrån initiativet till bildandet kom. Rolf Pålbrant och Martin 

Estvall menar att Kommittén bildades i februari 1936. Estvall menar att initiativet togs av 

Sjöfolksförbundet, Pålbrant skriver inget om initiativet och Bertil Lundvik menar att 

kommittén tillkom på kommunistiskt initiativ, medan Erik Hörnkvist påstår att det var Röda 

Hjälpen som låg bakom bildandet. Estvall, Pålbrant och Hörnkvist har utgått från 

pressuppgifter, medan Lundvik baserar sig på SKP:s påståenden.
40

 Genom en grundligare 

analys av Kommitténs eget material, framträder händelseförloppet tydligare.  

Jansson-Mineur-kommittén bildades den 15 november 1935 och kallades till en början för 

”räddningskommittén för Jansson och Mineur”. Som ordförande valdes Josef Kjellgren, vice 

ordförande Ragnar Johansson, sekreterare Knut Olsson och kassör Elis Wahlström. 

Kommittén beslutade att utbygga kommittén genom ”personlig framställan”, men ännu inte 

rikta sig mot ”organisationerna”.
41

 Kommittén definierade sina mål: ”a)Juridiskt bistånd. 

Sjöfolksförbundets beslut.” och ”b) Den bredaste opinion.”. Vidare togs beslut att samla in 

medel för att finansiera opinionsrörelsen, för att eventuellt hjälpa Jansson och Mineur 

ekonomiskt, samt för att hjälpa Mineurs bror att resa till Tyskland. Enligt mötets protokoll 

framkommer det att ”sjömännen” tagit initiativet.
42

 I en senare rapport uppgav Kommittén att 

den kommit till vid ett ”sjömansmöte” dagarna efter Jansson blivit gripen (5 oktober), medan 

mötet den 15 november var konstituerande.
43

  

                                                 
40

 Pålbrant, s. 216; Estvall (2007) s. 302; Lundvik, s. 26; Hörnkvist, s. 21.  
41

 Protokoll Jansson-Mineur-kommittén (JMK) (version 1), 15/11 1935, Övriga handlingar 1935–1937, 1250/1, 

ARAB. 
42

 Protokoll JMK (version två), 15/11 1935, Övriga handlingar 1935–1937, 1250/1, ARAB. 
43

 ”Kort översikt över Jansson-Mineur-Kommittens verksamhet och opinionsrörelsens omfattning.”, 26/4 1936, 

Handlingar ang. konferenser 1936, 1250/2, ARAB, s. 1.  
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I såväl protokollet från det konstituerande mötet den 15 november och i Kommitténs egen 

historieskrivning, poängterades det således att organisationen tillkom spontant på initiativ av 

”sjömännen” eller ett ”sjömansmöte”. Det var dock inte riktigt så det gick till. 

Den 22 oktober 1935 skickade Knut Olsson, underskriven som sekreterare för Röda Hjälpen, 

ett brev till Sven Lundgren som var ordförande för Svenska Sjöfolksförbundet. Olsson var en 

del av SKP:s ledande skikt under hela 1930-talet. Han var med under splittringen 1929 och 

följde den Kominterntrogna falangen. 1930 blev han ansvarig utgivare för partiets dagstidning 

Ny Dag. Han var ledamot av partiets Centralkommitté och Politbyrå från 1936. Vidare var 

han som nämnts sekreterare i Röda Hjälpen från 1934,
44

 och med i Stockholmskommittén av 

Svenska Hjälpkommittén för Spanien.
45

 Röda Hjälpen var en solidaritetsorganisation, styrd av 

SKP. 

I brevet till Lundgren uppmärksammade Olsson häktningen av Erik Jansson och menade att 

Röda Hjälpen skulle göra allt för att hjälpa Jansson, men att det skulle vara fördelaktigt om 

Sjöfolksförbundet istället för Röda Hjälpen ställde sig i spetsen för solidaritetsaktionen. 

Olsson föreslog följande: 

1. Förbundet tar initiativ till bildandet av en speciell räddningskommitté på bred basis, med 

representanter även för organisationer utanför förbundet, för att säkra mobiliseringen av 

opinionen även utanför Sjöfolkets egna led. Denna kommitté, måhända lämpligast förelagd till 

Stockholm, eftersom Erik Jansson var mest känd bland sjöfolket där, får till uppgift att leda den 

nödvändiga aktionen. 

2. Förbundet anslår medel för sändandet av en svensk advokat till Hamburg, då processen väntas 

taga sin början. Det juridiska biståndet är i detta fall av största vikt, då vi ju känner inställningen 

hos de nationalsocialistiska advokaterna.
46

 

Likheterna mellan det som Olsson föreslog i punkt ett i ovanstående citat och den form 

Kommittén fick är slående. Sjöfolksförbundet svarade på ovan brev att dess arbetsutskott inte 

kunde ta beslutet, utan måste samla förbundsstyrelsen. Knut Olsson genomförde därför en 

påtryckning och försökte få arbetsutskottet att inhämta förbundsstyrelsens åsikt telefonledes, 

då den juridiska hjälpen till Janson ansågs brådskande. Olsson skrev att om Sjöfolksförbundet 

inte agerade brådskande, måste Röda Hjälpen istället ordna juridiskt bistånd samt igångsätta 

                                                 
44

 Knut M G Olsson, https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7786, Svenskt biografiskt lexikon (art av Håkan 

Holmberg), hämtad 2018-02-15. 
45

 Lundvik, s. 69. 
46

 Brev från Röda Hjälpen/Knut Olsson till S. Lundgren Svenska Sjöfolksförbundet, 22/10 1936, Jansson-

Mineur-kommittén Korrespondens 1935–1936, 2263/F/7/D/2, ARAB. 
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opinionsrörelsen.
47

 Här försökte Olsson således skynda på Kommitténs bildande genom att 

hota med att Röda Hjälpen annars skulle ta över initiativet.  

Den 2 november 1935 skickade Knut Olsson brev till N.E. Löfstedt i Sundssvall. I detta brev 

informerade Olsson Löfstedt om ”vår [Röda Hjälpens] aktion” för Erik Jansson. Olsson 

redogjorde också om kontakten och påtryckningarna mot Svenska Sjöfolksförbundet. Vidare 

informerade Olsson att det hållits ett möte i Stockholm med sjömän och hamnarbetare. Olsson 

hade inlett mötet, varefter en initiativkommitté ”på fyra grabbar” valdes, ”två från KP och två 

partilösa, som skulle kring sig skapa en större kommitté.”
48

 

Löfstedt svarade Olsson den 4 november och tackade för underrättelserna. Han meddelade 

Olsson att han skulle resa ned till Göteborg för ett styrelsemöte med Sjöfolksförbundet den 8 

november. Avdelningen i Sundsvall hade på Löfstedts initiativ hemställt åt förbundsstyrelsen 

att ta upp frågan om hjälp till Jansson.
49

 Löfstedt skulle stanna till i Stockholm och önskade 

möta upp Olsson på ”particentralen”.
50

 Löfstedt var således partimedlem i SKP.  

Löfstedt skrev åter till Knut Olsson den 11 november: 

Jag återställer härmed de handlingar jag gick låna av dig utan vilka jag näppeligen torde kunnat 

lyckas få förbundsstyrelsen att besluta om juridiskt biträde åt E.Jansson. Det var hårt må du tro. I 

voteringen blevo vi fyra mot tre och en av sossarna reserverade sig mot beslutet.
51

 

Även om det allra första initiativet till att genomföra någon sorts aktion för Jansson och 

Mineur mycket väl kan varit relativt spontant, exemplifierat av det ”sjömansmöte” som hölls i 

Stockholm, är det ändå tydligt hur SKP genom Knut Olsson intervenerade i bildandet av 

Kommittén. Kommitténs slutliga form motsvarade helt och hållet det förslag Olsson riktade 

till Sjöfolksförbundet den 22 oktober. Detta sammanfaller i hög grad med Bertil Lundviks 

beskrivning av hur Spanienrörelsen bildades: när den spontana solidariteten organiserades 

bestämde de inblandade politiska krafternas respektive partitaktik den slutliga form rörelsen 

fick, där SKP var viktigt.
52

 Påtryckningsarbetet från SKP mot Sjöfolksförbundet var tämligen 

sofistikerat: SKP-medlemmen Löfstedt övertalade sin lokala avdelning att ställa ett förslag till 

                                                 
47

 Brev från Röda Hjälpen/Knut Olsson (ej undertecknat – men framgår av sammanhanget) till Sv. 
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1935–1936, 2263/F/7/D/2, ARAB. 
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 Brev från Löfstedt till Knut Olsson, 4/11 1935, Jansson-Mineur-kommittén Korrespondens 1935–1936, 

2263/F/7/D/2, ARAB. 
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 Brev från Löfstedt till Knut Olsson, 4/11 1935, Jansson-Mineur-kommittén Korrespondens 1935–1936, 

2263/F/7/D/2, ARAB. 
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 Brev från Löfstedt till Knut Olsson, 11/11 1935, Jansson-Mineur-kommittén Korrespondens 1935–1936, 

2263/F/7/D/2, ARAB. 
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förbundets styrelse, varefter densamme kommunist åkte ner till Göteborg och styrelsemötet 

för att driva igenom beslutet på plats, samtidigt som Knut Olsson bearbetade 

Sjöfolksförbundets ordförande Sven Lundgren.  

SKP:s folkfrontspolitik, som sökte så bred sammanhållning och så breda samarbeten som 

möjligt, formade således tydligt Kommittén. Jag menar att utan SKP:s inblandning, hade 

solidaritetsarbetet kring Jansson och Mineur inte tagit formen av Jansson-Mineur-kommittén. 

Mer troligt är att resultatet hade blivit två separata initiativ, ett inom Röda Hjälpen och ett 

inom Sjöfolksförbundet, båda med en mindre bred omfattning. 

Knut Olsson uttryckte också en självmedvetenhet om sin egen roll i solidaritetsarbetet. Den 2 

november 1935 skickade Olsson ett brev till Erik Jansson som alltså satt fängslad i Tyskland: 

”Jag har talat med RH [Röda Hjälpen] om saken, och vi är här i full gång för att göra vad som 

göras kan.[…] Häromdagen hade vi en liten sammankomst med sjömanskamrater, där också 

din sak behandlades, och vi kom där överens om en hel del saker som skulle göras. Kort och 

gott: Allt som kan göras för att ge dig hjälp kommer att göras genom RH och mig.”
53

 Även 

om kampanjen inte kom att föras i Röda Hjälpens namn, visade Knut Olsson att han hade till 

avsikt att bli central i solidaritetsarbetet.  

Slutligen har den tidigare forskningen fel om när Kommittén bildades. Den tre slutsatserna 

om vart initiativet kom ifrån (Sjöfolksförbundet, SKP, Röda Hjälpen) är egentligen alla 

korrekta, men det ger bara en halv bild. Sammantaget kom initiativet till bildandet av Jansson-

Mineur-kommittén i dess specifika form från Knut Olsson och därmed SKP. När Kommittén 

väl var bildad, vilka anslöt sig då till organisationen och hur fungerade den?  

Jansson-Mineur-kommitténs sammansättning och organisation 

Medlemmar i Kommittén 

Det fanns inget direkt medlemskap i Jansson-Mineur-kommittén, snarare var medlemmarna i 

Kommittén där som representanter för andra organisationer. Så fungerade också 

Spanienrörelsens kommittéer. Även i Frankrike var merparten av de olika antifascistiska 

lokalkommittéerna sammansatta av representanter för de olika politiska partierna, fackliga 

organisationer etcetera.
54
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Mellan grundandet i november 1935 till april 1936 leddes Kommittén av Knut Olsson, Elis 

Wahlström, Josef Kjellgren och Ragnar Johansson.
55

 På en konferens som Kommittén 

anordnade den 26 april 1936, utökades Kommitténs medlemmar:  

Konferensen beslöt därefter enhälligt att som medlemmar i Jansson-Mineur-kommittén välja 

ytterligare följande tio personer, vilka uppmanades att söka få mandat i kommittén från den 

organisation, de representerade, därest de icke redan ansåg sig ha sådant mandat 

Emil Malmborg, Typografiska Föreningen, vald som ombud till konferensen av Stockholms 

Arbetarekommun 

Elsa Ander, Stockholms Grovarbetarefackförening. 

Karl Nilsson, Clarté. 

G. Grandelius, Livsmedels avdelning 63. 

Gunnar Hegardt, Bleck- och Plåt, avd 6. 

Conny Andersson, Stockholms Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt. 

Erik Engvall, Arbetarnas Idrottsförbund. 

Hanna Lundin, Kungsholmens Socialdemokratiska Kvinnoklubb. 

Knut Gustavsson, S.S. Garage- och verkstadspersonal.  

G. Thelander, Stockholms Tullmannafackförening. 

I kommittén kvarstår förutvarande medlemmar: 

Ordf. författaren Josef Kjellgren. 

Sekr. Knut Olsson 

Vice ordf. Ragnar Johansson. 

Kassör Elis Wahlström 
56

 

 

Vilka var då dessa 14 medlemmar? Fem personer representerade fackliga organisationer, tre 

representerade politiska partier (alla socialdemokrater) och två representerade 

organisationerna Clarté och Arbetarnas Idrottsförbund. Knut Olssons, Elis Wahlströms, 

Ragnar Johanssons och arbetarförfattaren Josef Kjellgrens mandat är otydliga:  

 

Figur 1. Jansson-Mineur-kommitténs medlemmar, representation 

Facklig organisation Parti Övriga organisationer Otydligt mandat 

Elsa Ander Emil Malmborg Karl Nilsson Knut Olsson 

G. Grandelius Conny Andersson Erik Engvall Josef Kjellgren 

Gunnar Hegardt Hanna Lundin 

 

Elis Wahlström 
Knut Gustavsson 

  
Ragnar Johansson 

G. Thelander 

   
    Källa: ”Rapport över Jansson-Mineur-konferensen den 26 april 1936.”, 1250/2, ARAB, s. 4. 

 

Det fanns således en övervikt av fackliga organisationer och socialdemokratiska 

organisationer representerade. Arbetarrörelsen var brett representerat, men även tungt 
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 ”Kort översikt över Jansson-Mineur-Kommittens verksamhet och opinionsrörelsens omfattning.”, 26/4 1936, 

Handlingar ang. konferenser 1936, 1250/2, ARAB, s. 1.  
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representerad. En facklig avdelning var en sammanslutning av ett fackförbunds 

fackföreningar i en stad eller större samhälle, det var således inte enskilda fackföreningar som 

i många fall kunde vara relativt små. Vidare var Stockholms Arbetarekommun och 

Stockholms Socialdemokratiska Ungdomsdistrikt representerade, där i synnerhet den 

förstnämnda instansen var viktig politisk aktör. Stockholms Arbetarkommun hade 1936 hela 

62 000 medlemmar.
57

 Det framgår också att Kommittén, sett till medlemmarna, var helt 

centrerad till Stockholm. Det fanns liknande initiativ i Göteborg, Motala och Norrköping men 

dessa verkar inte lett till att några fasta organisationer konsoliderades och det saknas spår i 

källmaterialet av någon kontinuerlig verksamhet utöver den som organiserades av Kommittén 

i Stockholm.
58

 I jämförelse med Spanienrörelsen, som utöver den centrala instansen av 

Svenska Hjälpkommittén för Spanien som mest bestod av 431 lokalkommittéer,
59

 var 

Jansson-Mineur-Kommittéen geografiskt begränsad.  

Stockholms Arbetarekommun var den tyngsta organisationen som var representerad i 

Kommittén genom Emil Malmborg, han blev också Kommitténs ordförande kort efter 

konferensen.
60

 Malmborg hade varit aktiv socialdemokrat länge. Han var styrelseledamot i 

centralkommittén av ungdomsförbundet 1907–1908, i ABF Stockholm från 1929, Stockholms 

Arbetarekommun och dagstidningen Social-Demokraten sedan 1930. Från 1924 var han 

ombudsman och ordförande i Typografiska Föreningen i Stockholm.
61

 Han tillhörde därmed 

inte den absoluta partitoppen, men bör kunna beskrivas som en av de ledande 

socialdemokraterna i Stockholm. Malmborg var också engagerad i Spanienrörelsen, enligt 

Lundvik var han eventuellt en av de 15 personer som var med då den centrala Spanska 

Hjälpkommittén för Spanien bildades 9 oktober 1936 och han tillhörde troligen 

Stockholmskommittén av samma rörelse.
62

 Stockholms Arbetarekommun med Zeth Höglund 
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i spetsen var under denna period en högborg för den vänstersocialdemokratiska oppositionen 

inom partiet och Malmborg var en av dessa vänstersocialdemokrater.
63

 

De fyra personer som ledde Kommittén från bildandet saknade dock tydliga mandat från 

någon organisation. Vilka var de? Knut Olsson har redan beskrivits. Elis Wahlström var 

medlem i SKP:s Centralkommitté. Han var också redaktör för den kommunistiska 

sjömansklubbens tidsskrift.
64

 Han var således en relativt högt uppsatt kommunistisk 

partimedlem. I protokollet från mötet den 15 november 1935  beskrevs han som tillhörande 

Sjöfolksförbundets Stockholmsavdelning och i en senare rapport som ”sjöman”.
65

 Det 

framkommer dock inte om han var vald som representant av Sjöfolksförbundet, men sågs 

antagligen som sådan. Josef Kjellgren var en känd arbetarförfattare, som också varit sjöman. 

Han värvades till Kommittén av Knut Olsson.
66

 Ragnar Johansson var förlagschef på 

Federativ, som var ett förlag knutet till syndikalistiska SAC.67 Även om de inte var 

representanter för en specifik organisation, hade alla förutom Kjellgren en organisation i 

bakom sig och alla framstod antagligen som (informella) representanter: Olsson från Röda 

Hjälpen, Wahlström och Kjellgren som sjömän och Johansson som syndikalist.  

Det var bara tre medlemmar som formellt representerade politiska partier, alla från 

socialdemokratin. Dock var fler medlemmar av politiska partier. Fördelningen av 

partimedlemskap såg ut enligt följande:  

Figur 2. Jansson-Mineur-kommitténs medlemmar, partitillhörighet 

SAP SKP Övriga/okänt 

Elsa Ander 
68

 Knut Olsson G. Grandelius 

Emil Malmborg G. Thelander 
69

 Gunnar Hegardt 

Conny Andersson Elis Wahlström Knut Gustavsson 

Hanna Lundin Erik Engvall (?) 
70

 Josef Kjellgren 

Karl Nilsson 
71

 

 

Ragnar Johansson (syndikalist) 
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Källa: Se separata fotnoter för de personer där information om partitillhörighet har lagts till, som inte 

framkommit tidigare.  

Av Kommitténs 14 medlemmar var således fem socialdemokrater och tre säkra och ytterligare 

en troliga kommunister. Ragnar Johansson var syndikalist, Josef Kjellgren var inte 

partimedlem (vad jag kommit fram till) medan det saknas information om partitillhörighet för 

tre av representanterna från fackföreningarna. Anmärkningsvärt är att ingen av medlemmarna 

verkar tillhört Socialistiska Partiet. Utifrån de formella mandaten dominerade 

socialdemokraterna och det saknades helt representanter från SKP. Då faktisk partitillhörighet 

räknas in, kvarstår den socialdemokratiska dominansen, men det finns en jämnare balans i 

förhållande till SKP.  

Hur delaktiga var då dessa medlemmar, hur ofta deltog de på Kommitténs möten och vilka 

medlemmar var mer aktiva än andra? Kommittén höll tio ordinarie möten mellan konferensen 

1936 och en senare konferens 1938 då delvis nya representanter valdes. Det är dessa möten 

och mötesprotokoll som ligger till grund för uträkningen nedan. 

Figur 3. Jansson-Mineur-kommittén, mötesdeltagande 

 

 

Källa: Protokoll Jansson-Mineur-kommittén, 18/5, 10/7, 24/7, 7/10 1936, 18/2, 10/3, 2/8, 25/11 1937, 24/1, 23/2 

1938, 1250/1 & 1250/2, ARAB. 

 

Av den mer aktiva halvan av Kommittén fanns en relativ balans mellan SAP och SKP. 

Mötesdeltagandet i sig är dock inte den enda indikatorn på balansen mellan de politiska 

Person Antal möten 

Elis Wahlström (SKP) 10 

Knut Olsson (SKP) 10 

Emil Malmborg (SAP) 9 

Conny Andersson (SAP) 6 

G. Grandelius 5 

Elsa Ander (SAP) 4 

Knut Gustavsson 4 

Ragnar Johansson (Syndikalist) 3 

Gunnar Hegardt 2 

Karl Nilsson (SAP) 2 

Hanna Lundin (SAP) 1 

Erik Engvall (SKP?) 1 

G. Thelander (SKP) 0 

Josef Kjellgren 0   
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partierna inom Kommittén, hänsyn måste också tas till organisatoriska instanser inom 

Kommittén och de funktionärsroller som fanns.  

Av dessa 14 medlemmar bildade fem personer ett arbetsutskott, som den 24 juli 1936 bestod 

av Emil Malmborg, Knut Olsson, Elis Wahlström, Conny Andersson och Ragnar Johansson.
72

 

Mellan perioden 25 april 1938 till Kommitténs upplösning i oktober 1938, fungerade Emil 

Malmborg, Knut Olsson och Elis Wahlström som arbetsutskott.
73

 Sett till att Ragnar 

Johansson bara deltog på tre av Kommitténs samlade möten, är det dock troligt att han inte 

heller var särskilt aktiv i arbetsutskottet, även om det är svårt att belägga detta empiriskt. Då 

Conny Andersson åkte som frivillig till Spanien nyåret 1936 och återkom i augusti 1937,
74

 

utgick han ur Kommittén och arbetsutskottet under den tiden. Därmed återstår tre personer. 

Dessa tre medlemmar var också de personer som var funktionärer inom Kommittén. Knut 

Olsson var sekreterare och utförde det mesta av organisationens löpande arbete, Elis 

Wahlström var kassör, medan Emil Malmborg blev ordförande efter att Josef Kjellgren på 

grund av sjukdom avsagt sig uppdraget strax efter konferensen 1936.
75

 Därmed menar jag att 

de tre medlemmarna Malmborg, Olsson och Wahlström var de mest centrala i Kommittén. 

Sett till mötesdeltagandet under de tio ordinarie mötena, stärks denna bild. I denna kärna på 

tre personer var således två SKP-medlemmar. 

Sammanfattningsvis var representationen inom Kommittén både bred och tung, flera viktiga 

delar av arbetarrörelsen i Stockholm höll samman och samarbetade. Vidare bestod Jansson-

Mineur-kommittén av en kärna av tre medlemmar: de deltog på flest möten och hade 

funktionärsroller. Då två av dessa tre personer var medlemmar i SKP, medförde det en god 

möjlighet för partiet att forma Kommittén. Samtidigt visar sammansättningen att det definitivt 

fanns en motvikt, å ena sidan genom att socialdemokraten Malmborg var ordförande och å 

andra sidan genom att av den hälft av Kommitténs medlemmar som deltog på fyra möten eller 

fler, var balansen mellan kommunister och socialdemokrater jämn. 
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Erik Jansson ingår inte i medlemsförteckningen, men blev medlem i Kommittén i mars 1937 

efter att han blivit frisläppt, och fick rollen som ett viktigt ansikte utåt för Kommittén.
76

 Erik 

Jansson var också kommunist eller hade åtminstone tidigare varit medlem av SKP.
77

 

Hittills har undersökningen visat SKP:s viktiga roll i samband med bildandet. Genomgången 

ovan visar på att SKP hade möjligheten att forma Kommittén och dess verksamhet, men detta 

konstaterande är hittills relativt grunt. Analysen behöver fördjupas. Hur såg verksamheten ut: 

hur togs exempelvis beslut inom ramarna för Jansson-Mineur-kommittén? 

Organisationen – struktur och beslutsprocess 

Jansson-Mineur-kommittén hade inga stadgar. Däremot användes de beslut och den resolution 

som togs fram av konferensen 1936 av vissa av Kommitténs medlemmar på ett sådant sätt: 

när organisationen skulle ta beslut hänvisade ibland medlemmarna till konferensen.
78

 Bristen 

på stadgar, bör skapat möjligheten för aktörerna inom Kommittén att styra verksamheten i en 

viss riktning, det kan öppnat dörren för ett godtyckligt agerande.  

Kommitténs kärna bestod av Emil Malmborg, Knut Olsson och Elis Wahlström. Utöver att 

kommunisterna var i majoritet i denna kärna, tilldelades de bägge kommunisterna viktiga 

ansvarområden. Knut Olsson var vad som kallades arbetande sekreterare. Han fick i uppdrag 

att ta emot Kommitténs post och av källmaterialet framgår att han skötte större delen av 

kontakten med andra organisationer. Knut Olsson hävdade själv i en intervju cirka 40 år 

senare att han utfört det mesta löpande arbetet.
79

 Detta påstående är problematiskt både sett 

till närhet och tendens, men läggs det samman med källmaterialet är det knappast en överdrift. 

Kassören Wahlström och Olsson fick tillsammans ansvar att ”utkvittera till kommittén 

inflytande penningmedel”.
80

 Ekonomin är en central del i alla organisationer och ansvaret för 

detta lades på de bägge kommunisterna, detta pekar ytterligare på kommunisternas 

möjligheter till inflytande över Kommittén. Vad som egentligen ingick i Emil Malmborgs 

ordförandeskap är inte helt tydligt, förutom att han ledde mötena, vilket i sig är en viktig 

maktposition. Utöver denna formella fördelning av ansvar, hur fungerade själva arbetet inom 

Kommittén? 
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På de tio ordinarie mötena med Jansson-Mineur-kommittén som jag utgått från, deltog mellan 

fyra till åtta medlemmar, i genomsnitt sex deltagare, och deltagandet var över tid 

förhållandevis jämnt. Det syns ingen tydlig stagnation över tid, sett till antal mötesdeltagare.
81

 

Utifrån protokollen förekom diskussioner inte särskilt ofta, samtidigt som vissa diskussioner 

inte är protokollförda, mer än att det nämns att det skett en diskussion. På två möten var det 

dock en livaktig diskussion om Kommitténs framtid, båda skedde i samband med 

frisläppandet Jansson respektive Mineur.
82

 Att det förekom diskussioner om något så viktigt 

som Kommitténs framtid, dess kortsiktiga och långsiktiga mål, visar att medlemmarna aktivt 

deltog i organisationens liv. 

Ekonomin togs upp på sju av Kommitténs tio möten. Det som bestämdes var både stort och 

smått, från detaljfrågor som bidrag till Erik Jansson såväl som mer strategiska beslut, som då 

Kommittén beslutade att begränsa sin egen insamling till förmån för Spanieninsamlingen. I 

flera fall innebar ekonomipunkten på dagordningen bara att kassörens rapport godkändes. Det 

förekom inte särskilt mycket diskussion om ekonomiska frågor.
 
Den sammantagna bilden är 

att den samlade Kommittén både granskade och i viss mån styrde hur de ekonomiska medlen 

skulle samlas in och användas. Samtidigt var det många och stora utgifter som mötena aldrig 

beslutade om, exempelvis arbetsomkostnader och mötes-och agitationskostnader. Däremot 

godkändes dessa ”indirekt” genom att kassörens rapporter godkändes.
83

 Det innebär att valen 

kring hur pengarna skulle användas bestämdes utanför Kommitténs möten, även om mötena 

hade en god insyn i hur medlen användes. De som gjorde dessa val, var kassören Elis 

Wahlström och sekreteraren Knut Olsson. 

Hur organisationens arbete utfördes, vem som utförde det och hur Kommittén beslutade om 

aktiviter, visar att organisationens arbetsutskott hade en central roll. Då olika arbetsuppgifter 

skulle utföras, exempelvis författa uttalanden, gav Kommitténs möten oftast arbetsutskottet i 

uppdrag att utföra dessa uppgifter.
84

 Vid vissa tillfällen engagerades dock fler av Kommitténs 

medlemmar i arbetet, detta var mest tydligt inför demonstrationen den 28 juli 1936. 

Malmborg, Knut Gustavsson och Karl Nilsson fick ansvar för att ”förmå” Stockholms 

Arbetarekommun och FCO att medverka på demonstrationen.
85

 Varken Gustavsson eller 
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Nilsson var med i arbetsutskottet, men fick därmed ändå en konkret arbetsuppgift. Detta var 

dock ett undantag. I de flesta fall då medlemmar av Kommittén personligen fick uppdrag, i 

många fall att skriva uttalanden av olika slag, valdes antingen sekreteraren Knut Olsson eller 

sekreteraren och ordföranden Emil Malmborg tillsammans som ansvariga.
86

  

Det fanns en viss skillnad i hur Kommittén arbetade vid tiden strax efter konferensen 1936 

jämfört med andra halvan av 1937. På mötena den 18 maj 1936 och den 10 juli 1936, tog 

Kommittén en hel del beslut på detaljnivå om hur en möteskampanj i Stockholm skulle 

utformas och vilka arbetsuppgifter som behövde genomföras, exempelvis föreslog mötet fem 

olika åtgärder som skulle genomföras i samband med kampanjen.
87

 

Under andra halvan av 1937 såg det annorlunda ut. Till mötet den 2 augusti hade Kommittén 

utfört två större åtgärder, Erik Janssons mötesturné efter hans frisläppning och ett omfattande 

utskick till fackliga och andra organisationer i samband med ett antal dödsdomar i Tyskland. 

Bägge dessa åtgärder rapporterades bara till mötet, utan att Kommittén tidigare beslutat eller 

dragit upp riktlinjerna för dem.
88

 På mötet den 25 november 1937 togs åtta nya åtgärder upp. 

Av dessa var fyra redan genomförda på initiativ av arbetsutskottet och godkändes i efterhand 

av mötet: ”Kommittén beslöt att godkänna den företagna åtgärden”.
89

 Det fanns således en 

viss förskjutning i hur arbetet inom Kommittén formades och utfördes mellan dessa 

tidsperioder. I första skedet av Kommitténs existens formades verksamheten mer på 

Kommitténs möten där ansvariga utsågs, för att senare i högre utsträckning utföras 

självständigt av arbetsutskottet och/eller Knut Olsson och i efterhand rapporteras till 

Kommitténs möten.  

Detta är tydligast i fallet med Erik Janssons mötesturné och säger samtidigt en del om Knut 

Olssons och därmed SKP:s inflytande över Kommittén. Mötesturnén försiggick i huvudsak 

under sommaren 1937. Mötet den 18 februari gav Knut Olsson i uppdrag att möta upp Erik 

Jansson när han återkom till Sverige och arbetsutskottet fick i uppdrag att anordna ett möte i 

Auditorium i Stockholm den 4 mars. Mötet den 10 mars godkände Olssons rapport om de 

företagna åtgärderna vid Janssons hemkomst, men tog inget beslut om att genomföra en 

                                                 
86

 Protokoll JMK, 10/7, 24/7 1936 & 10/3 1937, Protokoll med bilagor 1935–1938, 1250/1, ARAB. 
87

 Protokoll JMK, 18/5 & 10/7 1936, Protokoll med bilagor 1935–1938, 1250/1, ARAB; 
88

 Protokoll JMK, 2/8 1937, Protokoll med bilagor 1935–1938, 1250/1, ARAB. 
89

 Protokoll JMK, 25/11 1937, Protokoll med bilagor 1935–1938, 1250/1, ARAB. 



27 

 

mötesturné. Därefter möttes inte Kommittén för än den 2 augusti. På detta möte rapporterade 

Knut Olsson om den omfattande mötesturnén.
90

 

Kommittén tog således aldrig beslut om Janssons mötesturné och inte heller om dess 

utformning. Mötesturnén var den enskilt mest omfattande aktivitet som Kommittén 

genomförde under dess existens och denna aktivitet organiserades och formades i sin helhet 

av Knut Olsson. För att anordna mötena, kontaktades i första hand de Fackliga 

Centralorganisationerna. Det taktiska beslutet att i första hand vända sig till de Fackliga 

Centralorganisationerna togs inte av Kommittén i sin helhet, utan av Knut Olsson, eventuellt i 

samarbete med de övriga i arbetsutskottet. Det är dock sannolikt att Olssons arbete var 

förankrat hos Malmborg, att vända sig till de Fackliga Centralorganisationerna för att skapa 

förutsättningarna för en så stor bredd som möjligt, var knappast någonting som bröt mot 

varken Kommitténs syfte eller Malmborgs vilja. Däremot låg initiativet hos Olsson. 

Ett annat exempel är hur de pengar som Kommittén samlade in användes, ett ansvarsområde 

som getts till Olsson och Wahlström. Av de insamlade medlen gick endast cirka 12 procent 

till direkt understöd till Jansson och Mineur, majoriteten av utgifterna var portokostnader, 

möteskostnader, tryckkostnader och arbetsomkostnader.
91

 Kontakten med andra 

organisationer genom stora brevutskick, anordnandet av möten, tryckning av utåtriktat 

material och själva arbetet med att få ut och organisera dessa aktiviteter stod således för den 

största utgiften. Därmed var själva opinionsarbetet i sig högre prioriterat än det direkta 

understödet till Jansson och Mineur. Kommittén hävdade att detta hade sin grund i att det 

fanns en regel för hur mycket pengar som fick överlämnas till fångar i Tyskland.
92

 Samtidigt 

var Kommittén i samband med insamlingen av pengar öppen med att de var dess verksamhet i 

allmänhet som skulle understödjas, inte bara ett direkt stöd till Jansson och Mineur.
93

 Det är 

dock möjligt att den stora övervikten av medel som spenderades på opinionsarbetet, hade sin 

grund i att de bägge kommunisterna hade så stort inflytande över ekonomin. För dem var 

skapandet av ”enhet”, att skapa sammanhållning och samarbete inom arbetarrörelsen ett 

viktigt motiv, utöver att faktiskt stödja Jansson och Mineur. 

Sammanfattningsvis har jag visat att kommunisterna dominerade arbetsutskottet och eftersom 

att Knut Olsson var organisationens arbetande sekreterare och tillsammans med Wahlström 
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förvaltade ekonomin, hade de bägge kommunisterna en avgörande inflytande på Kommittén. 

De två exemplen ovan illustrerar detta. Därmed kunde SKP forma Kommitténs verksamhet 

enligt de taktiska linjer som folkfrontspolitiken dikterade. Hur kan detta formuleras i andra 

termer? 

Formellt var Kommittén givetvis en demokratisk organisation, dess medlemmar valdes på 

konferensen 1936 och fungerade delvis som formella representanter för andra organisationer – 

som ombud. Dessa blev inbjudna till och deltog i relativt hög grad på mötena. Protokollen 

visar att det inte bara var en ”död” organisation, det förekom diskussioner om Kommitténs 

mål. Det gjordes hela tiden val om hur Kommittén skulle arbeta och dessa behandlades och 

beslutades i vanlig demokratisk ordning. Dock förekom det också hela tiden val i det löpande 

praktiska arbetet som i många fall var lika viktiga för hur Kommitténs arbete formades. Detta 

ansvar gavs, rapporterades och godkändes av Kommitténs möten, men själva innehållet 

formades av arbetsutskottet eller Knut Olsson. Inom ramarna för vad som framstod som ett 

rent praktiskt arbete, genomförde arbetsutskottet och Knut Olsson således ett antal val som i 

sig var ytterst politiska och formades av den politiska målsättningen som delades av två 

tredjedelar av arbetsutskottet inklusive Olsson. Denna politik var kommunistpartiets 

folkfrontspolitik. 

Detta innebär inte att dessa val gjordes utan eller mot i synnerhet Malmborgs vilja, det är 

troligt att de taktiska valen även var förankrade hos Kommitténs ordförande. Allt som Olsson 

självständigt företog sig, godkändes dessutom i efterhand av den samlade Kommittén. Det 

handlar snarare om vart initiativkraften kom ifrån. Kommunisterna använde inte heller det 

avgörande inflytandet för att exempelvis framhäva det kommunistiska partiet, snarare 

användes det för att säkerställa att bred sammanhållning och samarbete skapades och 

upprätthölls. Samma sak gäller som vid bildandet: Kommittén skulle antagligen aldrig skapats 

eller fått sin specifika form utan den kommunistiska inblandningen och dess verksamhet 

skulle kanske inte heller fått samma kontinuitet utan Olssons och Wahlströms arbete. 

Jag kommer senare återkomma till frågan om SKP och Jansson-Mineur-kommittén, men ur 

just denna organisatoriska aspekt som detta avsnitt berör, menar jag att SKP i huvudsak inte 

formade Kommittén genom formell majoritet eller dylikt, utan snarare genom att i hög 

utsträckning utöva ett avgörande inflytande över de taktiska valen som gjordes i det löpande 

arbetet. 
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Verktyg för att skapa sammanhållning och samarbete 

I undersökningsdelarna ovan har det redan framkommit en bild av hur sammanhållningen och 

samarbetet inom Jansson-Mineur-kommittén skapades och i viss mån hur det tog sig uttryck. 

Men hur gjorde Kommittén när den vände sig utåt mot arbetarrörelsen, för att skapa en ännu 

bredare sammanhållning och ett bredare samarbete på basis av frågan Jansson-Mineur? För att 

kunna redogöra för och diskutera detta på en mer analytisk nivå, kommer jag använda 

begreppet verktyg för att systematisera agerandet. Med det menas olika tillvägagängssätt eller 

medel för att skapa sammanhållning och samarbete. I viss mån kommer samma händelser att 

diskuteras nedan, men ur olika infallsvinklar. 

Mobilisering av andra organisationer 

Kommitténs mest grundläggande tillvägagångssätt för att skapa sammanhållning och 

samarbete, var att skapa olika sorters rum eller aktiviteter där de olika delarna av 

arbetarrörelsen kunde mötas. 

De två konferenserna som Kommittén anordande den 26 april 1936 och den 27 februari 1938 

är ett tydligt exempel på detta. Inför dessa konferenser skickade Kommittén ut en stor mängd 

inbjudningar till fackliga organisationer, politiska arbetarorganisationer, 

arbetaridrottsföreningar och kulturorganisationer. Organisationerna uppmanades att skicka en 

eller flera representanter och det medföljde en blankett för att anmäla dessa.
94

 Genom att 

bjuda in hela Stockholms arbetarrörelse och samla dess representanter under samma tak i 

Jansson-Mineur-kommitténs namn och regi, fanns möjligheten att skapa en bred 

sammanhållning i frågan. 

Vidare vände sig Kommittén direkt till andra politiska organisationer för att samarbeta men 

också konkret utföra politiskt arbete tillsammans med varandra och med Kommittén. 

Kommittén anordnade ett möte den 26 maj 1936, med deltagare från Socialdemokratiska 

Ungdomsdistriktet, Kommunistiska Ungdomsdistriktet och Socialistiska Ungdomsdistriktet i 

Stockholm. Syftet var att anordna en möteskampanj i Stockholm. Det beslutades gemensamt 

att dessa möten skulle annonseras så som ”Jansson-Mineur-kommittén, med medverkan 

av…(samtliga deltagande organisationer)”, eller i andra hand endast i Kommitténs namn. 

Ingen partipolitik skulle få förekomma på dessa möten. För att organisera detta skulle de på 

sammanträdet deltagande organisationerna skicka två representanter till en särskilt ”central 
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agitationskommitté”, som skulle mobilisera människor från respektive organisation och 

”handha agitationen för samtliga möten”. Talare skulle också komma från respektive 

organisation.
95

 Därmed skapades både ett rum: agitationskommittén, och en aktivitet: 

möteskampanjen, där de tre arbetarpartiernas ungdomsförbund (i Stockholm) både kunde 

samlas och utföra arbete tillsammans. 

Slutligen var en viktig del av Kommitténs verksamhet att försöka förmå arbetarorganisationer 

att anta samt skicka protestskrivelser. Vid ett flertal tillfällen uppmanades en mängd 

arbetarorganisationer, via brevutskick, att anta protestuttalanden samt att skicka dessa 

protestuttalanden till svenska eller tyska myndigheter. Ett utskick som gjordes i juni 1937 

angående ett antal domar mot antifascister i Tyskland ska exempelvis ha skickats ut till över 

600 fackliga organisationer.
96

  

Sammantaget skapade Kommittén både rum som konferenserna och agitationskommittén, 

samt aktiviter som möteskampanjen 1936 och protestskrivelserna, där arbetarörelsens olika 

organisationer samlades. Därmed har frågan om hur sammanhållning och samarbete skapades 

delvis besvarats, men det saknas fortfarande en viktig aspekt, ett ”hur” ur en annan synvinkel: 

hur agerade och framställde sig Kommittén i samband med att den försökte få till denna 

sammanhållning och dessa samarbeten? 

Monopolisering, legitimering och ”ingen partipolitik!” 

Monopolisering, legitimering och försök att tona ned partipolitiken är delvis skilda 

förfaranden, men är samtidigt så starkt sammanbundna att jag definierar dem som ett och 

samma verktyg för att skapa sammanhållning och samarbete.  

För det första försökte Kommittén monopolisera och samla opinionsrörelsen för Jansson och 

Mineur, i just Jansson-Mineur-kommittén. I ett av den stora mängd utskick som gjordes till 

arbetarorganisationerna runt om i landet, skrev Kommittén att: ”Stöd åt Jansson-Mineur-

kommittén betyder solidaritet med våra fängslade sjömänskamrater!”
97

 

För det andra syns det i källmaterialet en stark vilja att skänka legitimitet till Kommittén, ofta 

genom att framhäva vissa saker, medan andra saker tonas ned. Exempelvis framhölls vid flera 
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tillfällen att den socialdemokratiske riksdagsmannen och ombudsmannen för 

Sjöfolksförbundets Stockholmsavdelning Carl Lindberg var revisor för Jansson-Mineur-

kommittén.
98

 I sin roll av socialdemokratisk riksdagsman såväl som facklig ombudsman 

kunde Lindberg antagligen ses som pålitlig av de socialdemokratiska organisationerna som på 

olika sätt kom i kontakt med Kommittén. Därmed skänkte Lindberg Kommittén legitimitet. 

Valet av den relativt kända arbetarförfattaren Josef Kjellgren, som också hade varit sjöman en 

kortare tid, till Kommitténs ordförande tolkar jag också som ett sätt att använda enskilda 

personer för att framhäva organisationens legitimitet. Kjellgren blev värvad till Kommittén av 

Knut Olsson, redan innan organisationen konstituerades den 15 november 1935. I brevet som 

skickades till Kjellgren den 4 november, skrev Olsson:  

Är Du som gammal sjöman beredd att gå med som medlem i Räddningskommittén. Som alltid 

blir det givetvis en eller två som får jobba med saken, men så många namn som möjligt är 

värdefullt att få! Du bör alltså inte dra Dig för att det blir ”för mycket jobb”.
99

 

Detta tolkar jag som att Olsson nästan var helt öppen med att han önskade att Kjellgrens ska 

delta som ”affischnamn”. Slutligen har jag ingenstans i Kommitténs utåtriktade material 

funnit att Mineur eller Jansson omtalas som kommunister, trots att bägge var eller hade vart 

medlemmar av SKP. Istället omtalas de som sjömän eller fackföreningsmedlemmar.
100

 Det 

sistnämnda var inte ens sant, då Mineur var utesluten av Sjöfolksförbundet.
101

  

Det sätt hur i synnerhet konferensen 1936 anordnades och efteråt beskrevs fyllde också en 

legitimerande funktion. Kommittén bjöd in arbetarorganisationer som utsåg representanter, 

dessa tog beslut på konferensen och valde Kommitténs medlemmar. Detta användes därefter 

som ett sätt att löpande legitimera Kommittén, genom att hänvisa till att den agerade på 

mandat från en konferens som samlat ett stort antal representanter från arbetarrörelsen.
102

 Det 

är också intressant att denna konferens på många sätt liknade eller var en kongress: precis som 

en facklig kongress, partikongress eller liknande så valde lägre instanser representanter, som 

sen på en kongress valde en ledning (i detta fall de 14 kommittémedlemmarna) att leda 

organisationen mellan kongresserna. I ”föreningssverige” var detta ett förfarande som många 

organiserade arbetare bör varit mycket bekanta med.  
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För det tredje och sista försökte Kommittén konsekvent tona ned partipolitiken och den 

partipolitiska uppdelningen för att skapa förutsättningar för sammanhållning och samarbete. 

Inför den stora demonstration som Kommittén anordnade den 28 juli 1936 var detta som 

tydligast. Kommittén beslöt att demonstrationsordningen, alltså hur de deltagande 

organisationerna skulle ställas upp och marschera, inte skulle ske utifrån parti. Samtidigt 

gjordes utskick till de deltagande organisationerna där de ombads att inte medföra 

banderoller, fanor och standar som riskerade att ge demonstrationen en partiprägel. Ingen 

partipolitik fick heller förekomma i talen. Demonstrationsvakternas viktigaste uppgift var att 

upprätthålla denna enhetliga framtoning.
103

  

Det finns en händelse som både visar att denna partipolitiska neutralitet inte alltid upprätthölls 

och samtidigt att Kommittén var noga med att ge reprimander till den som bröt mot principen 

om ”enhet”. I samband med möteskampanjen sommaren 1936 framställde Högalids 

Socialdemokratiska Ungdomsklubb en skriftlig protest till Jansson-Mineur-kommittén. 

Klubben hävdade att ett av mötena hade präglats starkt av det Socialistiska Partiet: de 

socialistiska fanorna hade dominerat och den socialistiska talaren hade ställt det socialistiska 

ungdomsförbundet i förgrunden och kritiserad socialdemokraterna. Kommittén instämde med 

Högalids protest och gav Socialistiska Ungdomsförbundet en tillrättavisning.
104

 Genom att 

tona ned partipolitiken och upprätthålla denna partipolitiska neutralitet försökte Kommittén 

därmed skapa bredast möjliga sammanhållning. 

Det är tydligt hur dessa tre förfaranden är tätt sambundna med varandra. Exempelvis bidrog 

monopoliseringen av frågan Jansson-Mineur och nedtonandet av partipolitiken till 

legitimeringen av Kommittén. Det fanns ett sorts cirkelförhållande mellan de tre förfarandena 

som i sin helhet fungerade som ett verktyg för att skapa bredast möjliga sammanhållning och 

samarbete. 

Manövrering 

Då jag tidigare redogjorde för Knut Olssons agerande i samband med bildandet av Jansson-

Mineur-kommittén, framkom det att han på olika sätt manövrerade, eller närmast 

manipulerade, för att Kommittén skulle få den form han ville. Detta agerande återkom även 

senare.  
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Efter att Erik Jansson blev frisläppt i slutet av februari 1937, anordnade Kommittén en 

omfattande mötesturné under våren och sommaren. Inför detta genomförde Kommittén ett 

brevutskick till alla Fackliga Centralorganisationer i landet med en uppmaning att anordna ett 

möte med Jansson som talare.
105

 En Facklig Centralorganisation var en tvärfacklig 

samordningsorganisation, som samlade alla fackliga organisationer på en ort. Genom att 

vända sig till de Fackliga Centralorganisationerna, kunde bredast möjliga sammanhållning 

och förutsättningarna för ett brett samarbete skapas. Det intressanta i detta sammanhang är det 

sätt som Knut Olsson agerade på för att se till att det var just den Fackliga 

Centralorganisationen som skulle bli mötesanordnaren. 

Erik Hörnkvist har i sin uppsats om fallet Jansson-Mineur beskrivit händelseförloppet inför ett 

möte med Jansson som skulle anordnas i Arvika. Jag har också hittat och gått igenom det 

källmaterial som Hörnkvist baserar sig på. Gösta Eckman som representerade Arvikas 

Fackliga Centralorganisation skrev till Kommittén för att efterfråga möjligheten att boka in ett 

möte med Jansson, men beslutet var ännu inte godkänt av organisationens styrelse. Eckman 

avslutade därför brevet med att påtala att den lokala Kommunistiska Arbetarkommunen i 

annat fall kanske kunde anordna mötet. Som svar på detta skrev Knut Olsson två brev. Det 

första skickades till Eckman där Olsson påtalade att Kommittén helst såg att 

Centralorganisationen skulle stå som arrangör, för att få en så bred enhet som möjligt. Ett 

andra brev skickades till Robert Grundal i Arvika som var SKP-medlem. I detta brev 

informerades Grundal om situationen och ombads att arbeta för att se till så det blev den 

Fackliga Centralorganisationen som blev mötesanordnare. Samtidigt påpekade Olsson att 

Grundal såklart inte skulle berätta för någon att denne agerade på uppdrag av honom. 

Hörnkvist menar att detta händelseförlopp tydligt pekar på Olsson agerar mot bakgrund av 

SKP:s folkfrontspolitik,
106

 något jag helt instämmer med. Så småningom arrangerades mötet 

av den Fackliga Centralorganisationen.
107

 Jag har funnit att Olsson använder sig av ett likartat 

taktiskt manövrerande vid tre andra tillfällen i samband med Jansson turné. 

Vid det första tillfället skickade Knut Olsson ett brev till ”kamrat” Sam Jansson i Landskrona. 

Olsson skrev att Kommittén hade skickat ett förslag på att Erik Jansson skulle komma och tala 

i Landskrona till den Fackliga Centralorganisationen, men ännu inte fått svar. I brevet 

                                                 
105

 Denna handling har inte återfunnits, men att ett sådant brev skickats framgår av flertalet brev mellan FCO och 

JMK. Exempelvis: Brev från JMK till Eksjö Fackliga Centralorganisation, 30/4 1937, Korrespondens 1937, 

1250/1, ARAB. 
106

 Hörnkvist, s. 21. 
107

 Brev från Gösta Eckman till JMK, 18/5 1937, Korrespondens 1937, 1250/1, ARAB. 



34 

 

uppmanade Olsson därför Sam Jansson att arbeta för att mötet skulle bli av. Vidare skrev 

Olsson att: 

Nu skall du givetvis inte gå dit och säga, att kommittén tillskrivit dig. Du kan ju förhöra dig på 

följande sätt: Du har sett att det skall bli ett Janssonmöte i Kristianstad under den närmaste tiden 

och ifrågasätta, huruvida inte Landskrona också borde göra ett möte. 
108

 

Sett till benämningen ”kamrat” och sammanhanget i övrigt, är det tydligt att denna Sam 

Jansson var en partikamrat till Olsson. 

Vid det andra tillfället, den 2 juni 1937, skickade Knut Olsson två brev samma dag. Ett brev 

till Malmös Fackliga Centralorganisation som påminde om det tidigare (mass-)utskicket om 

att anordna möte med Jansson och ett brev till Edvin E. Persson i Malmö. Persson var SKP:s 

ledande man i Malmö. Precis som i ovanstående brev uppmanade Olsson till påtryckningar 

mot den Fackliga Centralorganisationen, men att dölja varifrån uppmaningen kommit. Vidare 

föreslog Olsson några andra möjligheter för hur mötet skulle kunna anordnas om 

Centralorganisationen ändå tackade nej.
109

 I detta fall misslyckades påtryckningarna mot den 

Fackliga Centralorganisationen, så Olssons manövrerande fungerade inte alltid.
110

 

Slutligen fick Kommittén ett brev från Medelpads distrikt av SKP i mars 1937. SKP-distriktet 

önskade att Jansson skulle komma och tala på ett antal möten och fester.
111

 Knut Olsson 

svarade att det inte var möjligt. För det första behövde Jansson ta igen sig. Vidare påpekade 

Olsson att Kommittén förberedde en mötesturné där den i första hand skulle försöka se till att 

de Fackliga Centralorganisationerna blev arrangör, för att uppnå så bred enhet som möjligt.
112

 

Här nekade alltså Olsson sitt eget parti att boka in Jansson, till förmån för den enhetstaktik 

som Kommittén använde.  

Sammantaget angrep Knut Olsson i tre av fallen problemet från två håll, både den formella 

vägen som sekreterare i Kommittén i kontakten med de Fackliga Centralorganisationerna och 

den informella genom att sätta partikamrater i arbete för att bearbeta den Fackliga 

Centralorganisationen. Det är ytterst tveksamt om Olsson hade mandat från Kommittén att 

agera på detta sätt och det är tveksamt om Kommitténs övriga medlemmar överhuvudtaget 
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kände till Olssons manövrerande. Att Olsson agerade och kunde agera på detta vis, stärker 

intrycket av att SKP kunde utöva inflytande över Kommittén genom att inneha ett avgörande 

inflytande över de taktiska valen i det löpande arbetet. Samtidigt stred själva målsättningen att 

få de Fackliga Centralorganisationerna att arrangera mötena inte på något sätt mot 

Kommitténs linje, som också önskade en så stor bredd som möjligt. Det fanns således inte 

någon motsättning mellan det som Kommittén ville och det som Olsson genom sitt 

manövrerande försökte uppnå. Det är snarare själva medlet i sig som gick bortom Olssons 

mandat. Olsson ”manipulerade” egentligen i huvudsak sina egna partikamrater för att skapa 

gynnsammare förutsättningar, inte de andra inblandade organisationerna. 

Sammanfattningsvis agerade Jansson-Mineur-kommittén för att skapa sammanhållning och 

samarbete. Detta agerande har jag valt att systematisera och diskutera som olika verktyg. 

Kommittén försökte skapa rum och aktiviteter för att mobilisera arbetarrörelsen. För att göra 

detta framställde sig Kommittén som den huvudsakliga förkämpen för Jansson och Mineur 

och var noga med att framhäva sin egen legitimitet och bredd och försökte överkomma den 

partipolitiska uppdelningen. Slutligen försökte Knut Olsson att påverka förutsättningarna för 

att det hela skulle gå i lås. 

Medan SKP:s aktörskap framkommer tydligt i avsnittet om det tredje verktyget, är SKP 

mindre synligt i de två första avsnitten. Dessa verktyg bör dock förstås mot bakgrund av 

resultaten i undersökningens föregående del om Kommitténs struktur och organisation. Det 

som jag kallar verktyg beskriver i huvudsak olika ageranden och Kommitténs framställning 

av sig själv, något som på grund av organisationens form i huvudsak sköttes löpande av 

organisationens kärna, där kommunister, i synnerhet Knut Olsson, dominerade. Därmed var 

verktygen i huvudsak en del av de löpande taktiska valen som i hög utsträckning var under 

avgörande inflytande av SKP och dikterades av partiets folkfrontspolitik. 

SKP och Jansson-Mineur-kommittén 

Jag har i undersökningen ovan belyst SKP:s roll i bildandet av Jansson-Mineur-kommittén 

och hur partiet kunde utöva avgörande inflytande på Kommittén genom inflytandet över de 

taktiska valen. Utgångspunkten i ovanstående avsnitt har varit Kommittén i sig, med empirisk 

grund i Kommitténs arkiv, där SKP:s roll vävts in i diskussionen. Detta avsnitt kommer att 

komplettera bilden genom att belysa relationen mellan SKP och Kommittén i den andra 

riktningen, med utgångspunkt från SKP.  
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Politbyrån, SKP:s ledande instans, tog upp Jansson-Mineur-kommittén på dagordningen 

endast två gånger, den 23 april och den 4 juni 1936. Bägge gångerna rapporterade Knut 

Olsson om Kommitténs arbete. Det enda beslut som togs var att rapporterna godkändes.
113

  

Därmed verkar det inte som att Politbyrån styrde Kommitténs löpande arbete, även om 

Olssons rapportering tyder på han agerade inom Kommittén på mandat av partiets ledning. 

Detta skiljer sig starkt från hur andra organisationer tillkomna på initiativ av partiets styrdes. 

Röda Frontförbundet (1930–1933) styrdes exempelvis från början till slut på detaljnivå av 

Politbyrån.
114

 

På partiets 10:e kongress 1936 poängterade flera partimedlemmar närheten mellan partiet och 

Jansson-Mineur-kommittén. Kommitténs uppfattade framgångar användes flera gånger som 

ett bevis för riktigheten i den nya linjen, det vill säga folkfrontspolitiken.
115

 Därmed menade 

kommunisterna själva att det fanns en sorts kausalitet mellan partiets folkfrontspolitik och 

Kommitténs framgång, vilket pekar på en tro på, eller medvetenhet om, partiets inflytande 

över Kommittén. Knut Olsson rapporterade om solidaritetsarbetet inom Jansson-Mineur-

kommittén och ställde också han likhetstecken mellan Kommittén och partiets 

folkfrontspolitik.
116

  Jag menar att det generellt finns en sorts ”riktning” eller struktur i själva 

formuleringarna i Olsson rapport, där han framhävde hur partiets politik genomfördes i 

solidaritetsrörelsen överlag, genom både Röda Hjälpen och Kommittén. Exempelvis sade 

Olsson att: ”Vi har från Röda Hjälpen och Jansson- och Mineur-kommittén fört ut den 

offensiva linjen…”. Dessa ”vi-”formuleringar återkommer upprepade gånger.
117

 Detta kan 

tolkas på två sätt. För det första kan Olsson helt enkelt mena att ”vi som är med i 

organisationerna Röda Hjälpen och Kommittén har fört ut den offensiva linjen” och för det 

andra kan det betyda att ”vi kommunister har genom Röda Hjälpen och Kommittén fört ut den 

offensiva linjen”. Sett till sammanhanget, att Olsson tilltalade SKP:s kongress, tolkar jag det 

sistnämnda som mest troligt. 

I samma anförande sa Olsson att: ”Det är ingen överdrift att säga att Röda Hjälpens ledning 

spelat en betydande roll då det gällt att utlösa och vidare föra denna rörelse om detta än inte 
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märkts så mycket utåt.”
118

 Olsson menade således att Röda Hjälpen, en organisation styrd av 

partiet, hade varit central i bildandet av Kommittén och dess fortsatta verksamhet. Då Olsson 

var en del av Röda Hjälpens ledning, går det med bakgrund av uppsatsens avsnitt om 

Kommitténs bildande, konstatera att påståendet är riktigt.  

Partiet hade sammantaget en uppfattning om att Jansson-Mineur-kommittén var en följd av 

partiets folkfrontspolitik och strävanden. Ur ett källkritiskt perspektiv är dessa olika 

påståenden i sig själva inte belägg nog för att konstatera att partiet hade ett avgörande 

inflytande på Kommittén. Men tillsammans med de övriga resultaten i uppsatsen, menar jag 

att påståendena stärker bilden av partiets inflytande över Kommittén.  

Utöver Olssons påstående inför partikongressen om Röda Hjälpens stora roll, finns det 

ytterligare belägg i källmaterialet för att det var så.  

I ett internt cirkulär från Röda Hjälpens centralstyrelse till organisationens lokalavdelningar 

uppmanades dessa sätta fokus på opinionen för Jansson och Mineur. Det påtalades att arbetet 

för Jansson och Mineur skulle ske genom en speciell ”räddningskommitté” som hade skapats 

och centralstyrelsen uppmanade Röda Hjälpens organisationer att understödja denna. Det 

riktades en uppmaning att skicka protestskrivelser till Tyska Legationen och UD och i denna 

uppmaning formulerades riktlinjer för hur protestmeddelandet skulle se ut. Dessa 

överensstämmer i princip till punkt och pricka med de faktiska protestskrivelser som 

återfunnits i Kommitténs arkiv.
119

 Protestskrivelsernas utformning verkar således ”ärvts” av 

Kommittén från Röda Hjälpen. 

I en arbetsplan för Röda Hjälpen under 1936 omskrevs Jansson-Mineur-kommittén som det 

verktyg eller medel varmed Röda Hjälpens medlemmar i huvudsak skulle arbeta inom i 

kampen för Jansson och Mineur.
120

 Slutligen finns en intressant handling som ytterligare 

berättar om förhållandet mellan Röda Hjälpen och Kommittén. Knut Olsson skrev ett brev 

daterad den 9 mars 1936, med en relativt omfattande rapport på två och en halv sida om Röda 

Hjälpens verksamhet, som till 90 procent upptas av en beskrivning av Jansson-Mineur-

kommitténs verksamhet. Här återfinns liknande formuleringar som ovan, hur Röda Hjälpen 

utfört arbetet för Jansson och Mineur genom Kommittén. Det anges ingen mottagare i brevet. 
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Det intressanta är att brevet är på tyska.
121

 Tyska var Kominterns arbetsspråk. Detta är 

troligtvis en rapport till Internationella Röda Hjälpens (som svenska Röda Hjälpen var en 

sektion av) centrala instanser i Moskva. Av rapporteringens form ser det inte ut som att 

Olsson har följt upp en tidigare plan från brevets mottagare, det är därför inte troligt att 

svenska Röda Hjälpens agerande i förhållande till Kommittén på förhand bestämts i Moskva.  

Det fanns därmed en överlappning mellan Kommittén och den kommuniststyrda 

organisationen Röda Hjälpen i solidaritetsarbetet för Jansson och Mineur. Detta hade 

säkerligen sin grund i att Knut Olsson var sekreterare för båda organisationerna, vilket också 

syns utifrån ett ”proveniensperspektiv”: flera handlingar tillhörande Röda Hjälpen finns i 

Jansson-Mineur-kommitténs arkiv. Om inte Olsson i efterhand mot förmodan sorterat in 

handlingarna i detta arkiv, pekar detta på att arbetsprocessen mellan Olssons roller som 

sekreterare i de bägge organisationerna löpte tämligen parallellt. Men det är också tydligt att 

Röda Hjälpen direkt styrdes till att verka för och inom Kommittén.  

I uppsatsen har Olssons inflytande och agerade inom Kommittén nästan likställts med SKP:s 

inflytande och agerande.  Är detta ett rimligt sätt att resonera? Jag menar att en partimedlem 

på Olsson nivå, aldrig hade hamnat där och skulle aldrig varit kvar där om han inte följde 

partidisciplinen, det vill säga om han inte överallt agerade för och genomdrev partiets 

politiska linjer. Partiets politiska taktik under perioden var folkfrontspolitiken, därmed var det 

denna som formade Olssons handlande, samtidigt som hans handlande formade Jansson-

Mineur-kommittén. Däremot verkar det inte som att Olssons arbete detaljstyrdes av partiets 

ledning, vilket tyder på att han hade ett visst manöverutrymme och självständighet i sitt arbete 

inom Kommittén. 

Eftersom det fanns olika uppfattningar om hur folkfrontspolitiken skulle genomföras, även i 

partiets ledarskikt, går det att också tolka Olssons agerande från det andra hållet: Olsson var 

personligen övertygad om hur folkfrontspolitiken skulle genomföras (att den skulle starta i 

solidaritetsarbetet) och han använde det självständiga manöverutrymmet inom Kommittén för 

att skapa en viss praktik som han sedan inför partiet framhöll som en korrekt applicering av 

folkfrontspolitiken och bidrog därför till att forma partiets taktik. Jag tror att relationen mellan 

SKP, Knut Olsson och Kommittén behöver förstås som en sammanbunden process, där 

partiets folkfrontspolitik utövade avgörande inflytande över Kommittén, men inte genom 

direkt och enkelriktad styrning. Snarare fanns en viss självständighet i det kommunistiska 
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”enhetsarbetet” inom Kommittén, som påverkade Kommitténs utformning men också partiets 

taktik. De erfarenheter partiet drog av arbetet inom Jansson-Mineur-kommittén, kan mycket 

väl påverkat partiets agerande inom den mycket mer omfattande Spanienrörelsen. 

Jansson-Mineur-kommitténs stöd i arbetarrörelsen 

SKP:s försök att genom Jansson-Mineur-kommittén skapa sammanhållning och samarbete har 

härmed avhandlats. Undersökningen har också visat att SKP hade ett avgörande inflytande på 

Kommittén. Vidare har avsnitten om Kommitténs sammansättning visat att arbetarörelsen var 

brett och tungt representerad i organisationen. Dock återstår frågan: vilket stöd eller 

inflytande hade Kommittén bortom Kommitténs 14 medlemmar? 

Kommittén själv hävdade att rörelsen för Jansson och Mineur var en av de ”starkaste och mest 

systematiska opinionsrörelser som genomförts i detta land, och som haft stor betydelse ifråga 

om att väcka den antifascistiska tanken.”
122

 

Detta påstående är dock tendensiöst. Hur ska då Kommitténs verksamhets omfattning och den 

sammanhållning och samarbete som skapades ”mätas”? Det finns ingen allmän måttstock för 

att ”mäta” en rörelses omfattning, stöd och inflytande. Jag kommer att utgå från relationen 

mellan Jansson-Mineur-kommittén och andra organisationer, hur stort och brett deltagandet 

var på konferenserna 1936 och 1938 och i demonstrationen 1936. För att få en bild av hur 

omfattande Kommitténs allmänna stöd var, kommer jag utgå från de protestskrivelser som 

tillkom på initiativ av Kommittén och de ekonomiska bidrag organisationen fick. Slutligen 

kommer jag undersöka omfattningen av Kommitténs verksamhet.  

Relationen till andra organisationer 

Hur såg relationen mellan andra organisationer och Jansson-Mineur-kommittén ut? Här 

kommer jag att utgå från några av de organisationer som på olika sätt stod Kommittén nära, 

antingen genom att vara representerade i Kommittén eller som deltog i dess aktiviteter: 

Stockholms Arbetarekommun, Socialistiska Partiet och SAC, som samtidigt representerade de 

tre av de fyra politiska krafterna i den svenska arbetarrörelsen. SKP har redan behandlats. 

Socialdemokratiska Stockholms Arbetarekommun var formellt representerad i Kommittén 

genom Emil Malmborg. I början av 1936 skrev Arbetarekommunen under en inbjudan till ett 

protestmöte arrangerat av Jansson-Mineur-kommittén. Även Kommunistiska 
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Arbetarkommunen och Socialistiska Arbetarkommunen skrev under denna inbjudan.
123

 

Arbetarekommunen skickade också representanter till de bägge konferenserna 1936 och 1938 

och deltog i demonstrationen den 28 juli 1936.
124

 Hur förhöll sig Arbetarekommunen till 

Kommittén? 

Arbetarekommunens styrelse valde representanterna till konferensen 1936, godkände Emil 

Malmborgs rapport från denna konferens och beslöt att delta i demonstrationen 28 juli. 

Beslutet att skriva under inbjudan till protestmötet 1936 och att skicka två representanter till 

konferensen 1938 togs ”under hand”, alltså löpande, troligen av Kommunens funktionärer 

eller en del av styrelsemedlemmarna utanför mötestid. Dessa beslut godkändes i efterhand. 

Ingen diskussion skedde vid något av tillfällena.
125

 Detta är svårtolkat eftersom informationen 

är begränsad. Det anmärkningsvärda är att det var så odramatiskt, trots det handlade om att 

exempelvis marschera sida vid sida med SKP och SP. Att Arbetarekommunen var en högborg 

för den vänstersocialistiska oppositionen inom socialdemokratin,
126

 kan vara en förklaring till 

detta. 

I den Stockholmsbaserade tidningen Social-Demokraten framställdes Jansson-Mineur-

kommittén och dess verksamhet i positiva ordalag. Konferensen 1936 uppmärksammades på 

förstasidan och Malmborg framhävdes som representant för Arbetarekommunen.
127

 Efter 

demonstrationen den 28 juli rapporterade tidningen positivt och bombastiskt. Här framhölls 

den gemensamma uppställningen av de tre arbetarpartierna: 

I fanborgarna sågos de tre arbetarpartiernas standar bredvid varandra. Demonstrationen hade ju 

anordnats av Jansson-Mineur-kommittén och hade fått anslutning såväl från socialdemokratiska 

som kommunistiska och socialistiska arbetarkommunerna […]
128

 

Det kan vara en övertolkning, men jag tycker att formuleringen ”hade ju” har en viss 

rättfärdigande eller kanske ursäktande karaktär. Det tyder på att Social-Demokratens 

redaktion eller skribenten förstod att förfarandet kunde uppfattas som kontroversiellt. 

Sammantaget deltog socialdemokratin i Stockholm aktivt i arbetet inom Jansson-Mineur-
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kommittén och verkar genomgående förhållit sig positiv till strävandena efter bredare 

sammanhållning och samarbete inom eller i Kommitténs namn. 

Socialistiska Partiet skrev också under inbjudan till protestmötet i början av 1936. På 

konferensen 1936 var partiet representerat av sex delegater från olika instanser, fyra av dem 

från socialistiska fackklubbar och två från socialistiska föreningar.
129

 På konferensen 1938 

fanns inga ombud från SP,
130

 troligen för att partiet höll på att upplösas. Partiet deltog också i 

demonstrationen den 28 juli 1936.
131

 Dock fanns det ingen representant från SP bland de 14 

medlemmarna i Jansson-Mineur-kommittén, vilket är anmärkningsvärt, i synnerhet eftersom 

Kommittén var helt Stockholmsbaserad och Stockholm var ett starkt fäste för SP.
132

 SKP var 

också mån om att få till stånd samarbeten med SP, vilket visar sig i strävandena för att få till 

ett valtekniskt samarbete 1936.
133

 Det är därför mindre troligt att SP utmanövrerades av SKP. 

Partiets representanter på konferensen 1936 blev helt enkelt kanske inte valda om de 

överhuvudtaget ställde upp, eller så var partiet ointresserat eller delvis kritiskt mot 

Kommittén.  

Det finns vissa saker som pekar på det sistnämnda. Partiets dagstidning Folkets Dagblad 

rapporterade från konferensen 1936. Om debatten som gällde bojkotten av Berlinolympiaden 

skrev tidningen att: ”Dock ville icke socialdemokrater och kommunister vara med om att 

uppfodra fackföreningarna att bojkotta olympiaden.”
134

 Rent faktiskt stämmer inte detta 

påstående, debatten rörde snarare om fackföreningarna skulle uppmana eller direkt förbjuda 

(med hot om uteslutning) deltagande i Olympiaden.
135

 Hursomhelst syns här ett kritiskt 

förhållningssätt. Efter demonstrationen 1936 var rapporteringen positiv.
136

 Det är baserat på 

det undersökta källmaterialet svårt att dra några tydliga slutsatser om relationen mellan 

Jansson-Mineur-kommittén och SP. Sammantaget deltog partiet aktivt i en del av Kommitténs 
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verksamhet, det fanns några få tendensenser till ett kritiskt förhållningssätt och det är 

anmärkningsvärt att partiet inte var representerat bland Kommitténs 14 medlemmar.  

SAC var (indirekt) representerad i Kommittén, genom att Ragnar Johansson var chef för 

organisationens förlag Federativ. Johansson var med redan från starten 15 november och var 

del av arbetsutskottet, men han hade en bristfällig mötesnärvaro. På konferensen 1936 var 

SAC representerad av den ledande profilen John Andersson och Stockholms LS hade också 

en representant på plats.
137

 Stockholms LS deltog också i demonstrationen i juli 1936.
138

 På 

konferensen 1938 deltog ingen representant från SAC.
139

 

I Arbetaren, SAC:s tidning, framställdes konferensen 1936 i överlag positiva ordalag, men 

samtidigt fanns en kritik mot den påstått försiktiga linjen i frågan om en handelsblockad mot 

Tyskland som i huvudsak de ”tongivande” kommunistiska representanterna förde. I artikeln 

framhölls också att John Andersson däremot stod för en mer radikal linje.
140

 Efter 

demonstrationen den 28 juli 1936 var rapporteringen entusiastiskt positiv, men tidningen 

gjorde också ett par kritiska anmärkningar: bland annat att hälsningstelegrammet till Spanien 

bara hade riktats till fackförbundet UGT som stod nära de spanska socialdemokraterna men 

inte till anarkosyndikalistiska CNT.
141

 Sammantaget deltog SAC med en representant i 

Kommittén och organisationen var verksam i en del av Kommitténs verksamhet i övrigt, 

samtidigt som det vid ett par tillfällen framkom en viss kritisk hållning.  

Sammanfattningsvis var det i jämförelse med den första delen av 1930-talet en ovanlig 

händelse att alla fyra delar av den svenska arbetarrörelsen kunde samlas under samma tak och 

demonstrera tillsammans. Även om det förekom en del kritik i tidningarna från SP och SAC, 

var det uppenbarligen inte så allvarligt att organisationerna vägrade delta i Kommitténs 

verksamhet.  
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Konferenserna 1936 och 1938 

Hur stort var deltagandet på de bägge konferenserna? 

Efter den första konferensen som anordnades den 26 april 1936, utgav Kommittén en rapport. 

I denna rapport angav Kommittén att konferensen besöktes av 194 ombud, valda från 124 

organisationer som representerade 167 031 medlemmar.
 
Dessa ombud skulle ha representerat 

60 fackföreningar, 21 fackklubbar och 32 politiska organisationer samt några övriga 

organisationer. Rapporten framhöll att några i synnerhet stora organisationer deltog: 

Stockholms Arbetarekommun, Stockholms Grovarbetareförening, Stockholms 

Transportarbetareförening och Typografiska Föreningen.
142

 Hur sannolika är dessa siffror? I 

Kommitténs arkiv finns en lista på 154 anmälda konferensdeltagare, sammanställd två dagar 

innan konferensen, som inkluderar namn, adress och organisationstillhörighet.
143

 Differensen 

på 40 ombud mellan denna lista och de uppgifter som Kommittén angav i rapporten kan bero 

på sena anmälningar eller överdrift. Detaljrikedomen i denna lista, gör att jag menar att 

deltagarantalet ur källkritisk synpunkt är rimligt. 

Efter konferensen den 27 februari 1938, skickade Kommittén ett pressmeddelande som 

uppgav att konferensen samlade 180 ombud, 87 från fackliga organisationer och 93 övriga 

från i huvudsak politiska arbetarorganisationer. Dessa ska sammanlagt ha representerat 

174 356 medlemmar.
144

 Åter igen är det aktuellt att ställa sig frågan om dessa siffror är 

realistiska. I Kommitténs arkiv finns ett par förteckningar över organisationer som anmält 

ombud till konferensen. En redovisar och namnger 59 fackliga organisationer och 31 politiska 

organisationer.
145

 En annan redovisar också 59 fackliga organisationer och 57 politiska och 

ideella organisationer. De fackliga organisationerna är i princip bara fackliga avdelningar. De 

senare listorna har randanmärkningar där medlemsantal i respektive organisation skrivits ned. 

Ett löst anteckningspapper som följer dessa listor innehåller en uträkning och den 

överensstämmer med pressmeddelandet.
 146

 94 anmälningsblanketter skickade från olika 
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organisationer till Kommittén återfinns i materialet. Dessa är underskrivna och/eller 

stämplade i flertalet av fallen och anmäler en eller flera ombud med namn.
147

 Det är således 

sannolikt att Kommitténs uppgifter om ombud och antal representerade organisationer i hög 

utsträckning är korrekta. Det är också troligt att de organisationer som var representerade 

faktiskt hade det angivna medlemsantalet, men det betyder inte att 174 356 unika personer 

understödde Kommittén.  Det är orimligt att representanterna valdes av samtliga medlemmar i 

de olika organisationerna, snarare måste det varit styrelser och liknande instanser som tog 

besluten. 

Vad innebar detta deltagande? Var det bara ett passivt deltagande från representanterna? Det 

är svårt att ge ett avgörande svar, men det finns indikationer på att ombuden var verkligt 

engagerade och aktivt delaktiga under konferenserna. Den diskussion som hölls på 

konferensen 1936 innefattade 37 stycken talare. Flera av dessa inlägg uttalade stark sympati 

för konferensens syfte.
148

 

Demonstrationen 28 juli 1936 

Demonstrationen var planerad att bestå av tre avdelningar och sammanlagt elva fanborgar. 

Första avdelningen skulle bestå av de socialdemokratiska, kommunistiska och socialistiska 

ungdomsorganisationerna i två gemensamma fanborgar. Den andra avdelningen skulle bestå 

av en gemensam fanborg för de tre arbetarkommunerna och några ytterligare organisationer, 

en fanborg med socialdemokratiska, kommunistiska och socialistiska fackklubbar, och 

ytterligare två fanborgar med olika fackliga organisationer, i huvudsak avdelningar. Tredje 

avdelningen skulle slutligen bestå av fem fanborgar av fackliga organisationer. Över 50 olika 

fackliga organisationer (klubbar, föreningar, avdelningar) var planerade att delta.
149

 Alla 

organisationerna var namngivna och slutsatsen bör dras att de därför hade anmält att de skulle 

delta. 

I Social-Demokraten och Ny Dag rapporterades det att 4000 personer deltog i 

demonstrationen och 12 000 på mötet då demonstrationen kommit fram till Östermalms 

torg.
150

 Polisens uppgifter, som återgavs i DN, rapporterade om 4000 deltagare på mötet på 
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Östermalms torg.
151

 Det är svårt att veta vilken siffra som är mest trolig. Den demonstration 

som anordnades av Stockholms Fackliga Centralorganisation på 1 maj samma år och som 

både SAP och SKP deltog i, samlade cirka fyra gånger fler deltagare.
152

 Att demonstrationen 

den 28 juli samlade så mycket som en fjärdedel så många deltagare som på arbetarrörelsens 

stora högtid är anmärkningsvärt. 

Demonstrationen verkar således varit stor och samlat organisationer från hela Stockholms 

arbetarrörelse. Det är i synnerhet anmärkningsvärt att Stockholms Arbetarekommun officiellt 

stödde och valde att delta i demonstrationen, trots det kommunistiska deltagandet och det 

faktum att de socialdemokratiska organisationerna skulle komma att marschera sida vid sida 

med de kommunistiska. 

Protestlistor och ekonomiska bidrag 

I arkivet finns ett antal listor på organisationer som beslutat att på olika sätt protestera mot 

domarna och mot Berlinolympiaden. Flera av dessa uppger att de skickat protesterna till UD 

och/eller tyska myndigheter. Dessa protestuttalandet tillkom på initiativ av Kommittén, efter 

att Kommittén via brev uppmanat organisationerna att anta och skriva protestuttalanden.
153

 

Går det att med hjälp av att räkna dessa protestuttalanden ”mäta” omfattningen av 

opinionsrörelsen mot domarna mot Jansson och Mineur såväl som det gensvar som 

Kommittén fick?  

De fackliga organisationerna utgör merparten av de organisationer som gjorde 

protestuttalanden. Sammanlagt gjorde 27 Fackliga Centralorganisationer och 148 avdelningar 

från 32 fackförbund protestuttalanden.
154

 Det återfinns också en lista på cirka 180 Fackliga 

Centralorganisationer med adresser och/eller kontaktpersoner bland materialet.
155

 Det innebär 

att 27 av de cirka 180 FCO som uppmanades skriva ett protestmeddelande också gjorde detta, 

det vill säga 15 procent av de Fackliga Centralorganisationerna. Det sammanlagda 

representerade medlemsantalet är dock antagligen egentligen större än dessa 15 procent 

eftersom många av de FCO som skrivit protestuttalande fanns på större orter, medan listan 

inkluderar en hel del mycket små orter.  
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Det fanns inget direkt medlemskap i Jansson-Mineur-kommittén och därmed inte heller några 

medlemsavgifter. Därmed var Kommittén beroende av bidrag från andra organisationer, de 

egna insamlingslistorna och insamlingar vid möten och dylikt som organisationen 

anordnade.
156

 Kan dessa insamlade medel säga någonting om Kommitténs stöd?  

Mellan den 12 november 1935 och den 31 december 1937 samlade Kommittén in 18 706 kr. 

Mest pengar, 8 742 kr, hade Kommittén fått in via bidrag från fackföreningar och andra 

organisationer, medan Kommittén samlat in 7 758 kr via sina egna listor och insamlingar. 

Sammanlagt ska ungefär 800 fackliga organisationer gett ekonomiskt bidrag.
157

 I jämförelse 

med Svenska Hjälpkommittén för Spanien, som under drygt tre år samlade in nästan 3,5 

miljoner kronor,
158

 var detta blygsamt, men ändå inte helt oansenligt. I dagens penningvärde 

motsvarar Kommitténs insamlade medel ungefär 542 000 kr.
159

 Spanienrörelsen var också en 

mycket större rörelse än Jansson-Mineur-kommittén.  

Sammantaget är det svårt att baserat på denna empiriska grund göra några tydliga slutsatser. 

Men i kombination med de andra exemplen ovan och nedan, bidrar det till bilden av att 

Kommittén hade ett ansenligt stöd i arbetarrörelsen.  

Aktiviteter  

Det har ovan visats på att Kommittén hade ett stort stöd och att enheten som skapades var 

tämligen omfattande. Vad innebar detta i praktiken, hur omfattande var det gemensamma 

handlandet?  Det finns två tydliga exempel på sammanhållna aktiviteter: möteskampanjen i 

Stockholm sommaren 1936 och Erik Janssons mötesturné 1937. 

Möteskampanjen 1936 genomfördes i Jansson-Mineur-kommitténs namn och organiserades 

av den agitationskommitté som bestod av Kommittén och de tre arbetarpartiernas 

ungdomsdistrikt. Jag har lyft fram hur mobilisering av andra organisationer var ett av 

verktygen för att skapa sammanhållning och samarbete, men vad lyckades kampanjen 

åstadkomma? Under juni–juli ska 38 offentliga möten ha anordnats, med sammanlagt 

omkring 21 000 deltagare. Arbetet med och inför dessa möten verkar ha varit relativt 

intensivt. Inför sju möten som skulle hållas 8–12 juni på olika platser i Stockholm, planerades 

det att delas ut 25 000 flygblad och under perioden 15–19 juni skulle det hållas sex möten 
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inför vilket det planerades att dela ut 29 000 flygblad.
160

 Det är svårt att veta om både 

mötesantalet och deltagarantalet stämmer, det kan vara delvis överdrivna siffror, men det 

verkar ändå varit en relativt omfattande aktion.  Den sammanhållning och det samarbete som 

skapades inom ramarna för agitationskommittén och den planerade aktiviteten, utmynnade 

också i verklig handling. 

Efter att Erik Jansson släppts fri och återkommit till Sverige arrangerade Kommittén en 

omfattande möteskampanj, i huvudsak under sommaren 1937. Vad blev resultatet? Enligt 

Knut Olsson hade Jansson fram till augusti talat på 53 möten i Stockholm, Uppland, 

Hälsingland, Medelpad, Norrbotten, Västmanland, Värmland, Västergötland, Kalmar län, 

Blekinge och Skåne. Dessa möten ska sammanlagt besökts av cirka 19 000 personer. 24 

stycken Fackliga Centralorganisationer hade stått som arrangörer av dessa möten, samt en del 

Spanienkommittéer och ”olika politiska arbetarorganisationer”.
161

 Då turnén drog genom 

Kalmar län, Blekinge och Skåne hölls det möten nästan varje dag på en ny ort.
162

 1938 

rapporterade Kommittén att Erik Jansson ska ha talat på 75 möten över hela landet, med 

24 000 åskådare.
163

 Intresset från de Fackliga Centralorganisationerna att arrangera möten 

med Jansson var stort. Kommittén behövde vid flera tillfällen avböja de Fackliga 

Centralorganisationernas förfrågningar om att boka in Jansson, då hans schema redan var 

fullbokat.
164

 Även om sifforna kan vara överdrivna, pekar det på att den bredd som 

Kommittén i samband med turnén arbetade för fick resultat. 

Sammantaget pekar mina resonemang om rörelsens omfattning och stöd på att det fanns grund 

för Kommitténs påståenden om att kampen för Jansson och Mineur var en av de ”starkaste 

och mest systematiska opinionsrörelser som genomförts i detta land, och som haft stor 

betydelse ifråga om att väcka den antifascistiska tanken.”
165
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Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har jag visat att SKP och partiets folkfrontspolitik hade ett avgörande 

inflytande över Jansson-Mineur-kommittén. Partiet initierade bildandet av Kommittén i dess 

specifika organisatoriska form och dominerade senare de taktiska valen som Kommittén 

gjorde. Vidare har jag visat att kommunistpartiet uttryckte en tro eller medvetenhet om sin 

egen centrala roll i Kommittén.  

Jansson-Mineur-kommittén blev aldrig en nationellt täckande organisation, även om 

Kommittén hade stöd över hela landet och anordnade politiska tillställningar även utanför 

Stockholm. Detta skiljer Kommittén från Spanienrörelsen, som hade lokalkommittéer över 

hela landet. Kommittén var inte någon folkfrontsorganisation. De 14 medlemmarna i 

Kommittén och de andra organisationer som samarbetade med eller på olika sätt understödde 

Kommittén var alla en del av arbetarrörelsen. Detta gällde även Svenska Hjälpkommittén för 

Spanien.
166

 Därmed var Jansson-Mineur-kommittén snarare en enhetsfront ovanifrån, där 

samarbetet skedde mellan lägre instanser inom arbetarrörelsens organisationer, även om det 

fanns sammanhållning med en så viktig aktör som Stockholms Arbetarekommun och de andra 

två arbetarpartierna.  

För att skapa en så bred sammanhållning och ett så brett samarbete som möjligt inom 

arbetarrörelsen, formades Jansson-Mineur-kommittén under avgörande inflytande från SKP. 

Kommittén använde sedan ett antal verktyg för att utveckla denna breda sammanhållning och 

de breda samarbetena. Organisationen monopoliserade kampen för Jansson och Mineur och 

framställde sig själv som en mycket bred och legitim förkämpe för de fängslade sjömännen. 

Kommittén skapade både rum och aktiviteter inom vilka arbetarrörelsens organisationer 

kunde samlas och mobiliseras till gemensam handling. Där den breda sammanhållningen 

riskerade att brytas, agerade Knut Olsson bestämt och i vissa fall genom att försöka påverka 

omständigheterna. 

Resultatet av Jansson-Mineur-kommitténs arbete och i synnerhet SKP:s arbete inom 

Kommittén, var en mycket bred sammanhållning och ett för tiden anmärkningsvärt 

framgångsrikt samarbete mellan arbetarrörelsens organisationer. Kommittén mobiliserade en 

omfattande verksamhet och fick ett stort stöd i Stockholm och fick ett relativt stort stöd runt 

om i landet, även om den konkreta verksamheten i landet i huvudsak var begränsad till 
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Janssons mötesturné. Innebörden av sammanhållningen och samarbetet som Kommittén gav 

upphov till, skilde sig dock åt. På ”lägstanivån” innebar sammanhållningen i huvudsak bara 

ett stöd till organisationen i ord, som protestuttalanden och stöduttalanden. På en mellannivå 

innebar sammanhållningen att organisationer agerade gemensamt och uniformt genom att 

skicka protester till myndigheter eller att de understödde Kommittén ekonomiskt. 

Sammanhållningen inom båda nivåerna var förhållandevis svag. Även om många 

organisationer agerade likartat och skrev under på den gemensamma plattform som 

Kommittén initierade, behövde detta inte innebära något konkret samarbete eller närmande 

mellan arbetarrörelsens organisationer. På en högsta nivå innebar sammanhållningen ett 

konkret samarbete, som när organisationer deltog i konferenserna 1936 och 1938 och under 

möteskampanjen i Stockholm sommaren 1936, då de tre arbetarpartiernas ungdomsförbund 

konkret samarbetade och utförde ett likriktat arbete tillsammans.  

Denna undersökningsdels viktigaste resultat är att den konkret har visat och diskuterat hur 

folkfrontspolitikens taktik användes i en av flera organisationer där SKP hade inflytande och 

vilket resultat detta fick.  Därmed är den ena delen av undersökningen avklarad. Den följande 

delen kommer att undersöka och diskutera om och hur den sammanhållning och de 

samarbeten mellan arbetarrörelsens organisationer som skapades inom Kommittén ledde till 

sammanhållning och samarbeten inom andra områden bortom sakfrågan Jansson-Mineur och 

slutligen om denna sammanhållning och dessa samarbeten i sin tur ledde till framgångar för 

SKP.  
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Överföring av sammanhållning och samarbete 

Första överföringssteget: Antifascism bortom Jansson och Mineur 

Hur agerade Jansson-Mineur-kommittén och aktörerna inom den för att bredda dess 

antifascistiska ändamål bortom sakfrågan och vad blev resultatet? Denna del kommer att 

disponeras enligt följande: först kommer jag i två avsnitt undersöka hur Kommitténs syfte och 

verksamhet breddades bortom sakfrågan, medan jag i avsnitt tre kommer diskutera de faktorer 

som motverkade en sådan utveckling och där kommer själva begreppet antifascism att 

problematiseras. 

Bortom Jansson och Mineur 

På konferensen 1936 var deltagarna överens om att kampanjen för Jansson och Mineur skulle 

breddas till att gälla alla fascismens offer i Tyskland, vilket framgår av den resolution som 

konferensen godkände. Knut Olsson framhävde också vikten av detta i sitt slutanförande.
167

 

Därmed fanns tanken på att bredda kampanjen bortom sakfrågan redan från början. 

Så skedde också i praktiken. Vid flera tillfällen uppmärksammade Kommittén andra 

antifascister som blivit fängslade eller dömda till döden i Tyskland. I ett massutskick till 

”Fackliga, politiska och ideella organisationer” framhöll Kommittén att arbetet för att få 

Jansson fri hade varit framgångsrikt och att det därför var viktigt och möjligt att genomföra 

påtryckningar mot den tyska regimen för att även få andra fångar fria.
168

 Kommittén gav 

under 1936 ut broschyren SOS Sjömän i Hitlers tukthus, som var den viktigaste utåtriktade 

skriften. I denna skrift tog Kommittén även upp en dansk sjöman som gått ett liknade öde till 

mötes, samt andra domar och exempel på det politiska förtrycket i Tyskland.
169

 Detta är två 

exempel på hur Kommittén använde sakfrågan Jansson-Mineur för att mobilisera ett bredare 

stöd bortom de svenska sjömännen. Det var Knut Olsson som tog initiativet till utskicket och 

han skrev också broschyren.
170

 

Både inför och på konferensen 1938 poängterade Kommittén vikten av att verksamheten 

behövde breddas bortom sakfrågan.
171

 Vid denna tidpunkt var Jansson redan fri sedan nästan 
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ett år tillbaka och Kommittén var medveten om att Mineur antagligen skulle bli fri inom kort, 

vilket säkert påverkade strävandena efter att bredda organisationen. 

Sammantaget försökte Kommittén flera gånger under hela dess existens att bredda 

antifascismen bortom sakfrågan Jansson-Mineur. Men även om Kommitténs verksamhet 

breddades bortom sakfrågan Jansson-Mineur, var den i huvudsak begränsad till en antifascism 

inriktad mot Tyskland. Det fanns dock ett undantag. På demonstrationen 1936 lyftes också 

frågan om Spanska inbördeskriget fram. Bertil Lundvik visar att detta var den första större 

offentliga solidaritetsyttringen för den spanska folkfrontsregeringen och talen såväl som 

referaten i arbetartidningarna såg kopplingen mellan demonstrationens paroller om frihet för 

Jansson och Mineur och stödet till folkfrontsregeringen som självklar.
172

 Det är därför fullt 

möjligt att den sammanhållning och det samarbete som skapades inom ramarna för 

Kommittén banade väg för Spanienrörelsen, men utöver demonstrationen 1936 är beläggen 

för detta svaga.  

Det var dock inte alltid självklart inom Kommittén att organisationens syfte skulle sträcka sig 

längre än sakfrågan Jansson-Mineur. 

Jansson-Mineur-kommitténs syfte och upplösning 

På Kommitténs möte 10 mars 1937 upptogs den frisläppte Jansson som medlem i Kommittén 

och mötet diskuterade framtida planer. Alla deltagare i diskussionen ansåg att Kommittén 

skulle fortsätta sitt arbete och sätta Mineur i förgrunden. Grandelius 

(Livsmedelsarbetarförbundets avdelning 63) menade att Kommittén endast skulle verka för 

Mineurs sak och att hans eventuella frigivning också borde innebära Kommitténs upplösning. 

Knut Olsson invände mot detta. Han höll med om att Kommittén borde sätta Mineur i 

förgrunden, men också att hans fall skulle användas som utgångspunkt för att fortsätta arbeta 

för alla fascismens offer. Olssons inlägg fick bifall av tre andra deltagare och beslut togs 

enligt Olssons förslag.
173

  

En liknande diskussion återkom på ett möte då Kommittén genomförde de sista 

förberedelserna inför konferensen 1938. Knut Olsson menade att konferensens syfte inte bara 

borde vara att uppmärksamma Mineur utan att bredda arbetet för alla fascismens offer och 

samtidigt ”skapa ett bredare organ med anslutning från största möjliga antal fackföreningar”. 

Vidare ansåg Olsson att konferensen borde ”skapa en grundval utifrån vilken kommittén 
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kunde fortsätta sin verksamhet för övriga fascismens offer”.
 
 Emil Malmborg underströk att 

den föregående konferensen ställt som uppgift för Kommittén att föra kampanjen för 

fascismens alla offer, inte bara för Jansson och Mineur. Den enda röst som talade emot denna 

linje var Grandelius som menade att ett beslut om Kommittéens fortsatta verksamhet borde tas 

först efter Mineur eventuella frigivning.
174

 

Vid bägge tillfällena var det Knut Olsson som tydligast drev frågan om breddning av 

Kommitténs verksamhet, medan Grandelius var av en annan åsikt. Däremot redovisar 

protokollen inga röstsiffror, varför det är otydligt om Grandelius röstade mot förslagen eller 

om konsensus uppnåddes. Det centrala är att det fanns en stark majoritet för att bredda 

Kommitténs verksamhet bortom sakfrågan och att SKP-medlemmen Knut Olsson var den som 

tydligast drev denna linje, men att det också fanns andra åsikter i frågan.  

Knut Mineur blev frisläppt den 25 mars 1938. Vad hände med Kommittén efter detta och vad 

kan det säga om hur och i vilken utsträckning organisationen lyckades skapa en bredare 

antifascism på grundval av frågan Jansson-Mineur?  

Kommittén upplöstes under slutet av 1938. Händelseförloppet och orsakerna till detta är 

omgivet av stora frågetecken. Källmaterialet är bristfälligt och motsägelsefullt.  

Det finns inte någon indikation i protokollet från konferensen som hölls 27 februari 1938 att 

Kommittén skulle upplösas. Det är svårt att få ut något alls ur detta material då det är ytterst 

kortfattat och närmast kryptiskt. Malmborg rapporterade att Kommittén varit i kontakt med 

”de officiella myndigheterna” och ”Avvakta 1 maj!”
175

 Här åsyftas ett tillfälligt stopp i 

solidaritetsarbetet där Kommittén valde att tona ned sitt arbete för att underlätta Mineurs 

frisläppande. Däremot framkommer ingenting om att Kommittén skulle upplösas. Efter 

konferensen utsåg flera fackorganisationer ombud eller representanter till Jansson-Mineur-

kommittén.
176

 Det framstår snarare som att Kommittén försökte bredda sin organisation enligt 

Knut Olssons förslag inför konferensen, inte upplösa den. 

Folkets Dagblad och Social-Demokraten skrev om Knut Mineurs hemkomst i slutet av mars. 

Båda tidningarna återgav en intervju med Emil Malmborg i exakt samma ordalag, som bland 

annat innehöll formuleringen: ”Jansson-Mineur-kommitténs verksamhet får nu, innan den 
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nedlägges, inrikta sig på att skaffa Mineur hjälp under den första tiden i Sverge. [sic!]”
177

 Här 

gick Malmborg emot sin tidigare åsikt om att fortsätta och bredda verksamheten. Det kan vara 

så att Malmborg gjorde detta uttalande mot bakgrund av Kommitténs löfte till de tyska 

myndigheterna att inte utnyttja Mineurs hemkomst för ”tyskfientlig propaganda” och att 

Malmborgs uttalande inte var sanningsenligt. I Ny Dag gjordes inget referat till intervjun med 

Malmborg, istället skrev tidningen att ”vi uttalar den förhoppningen, att Jansson-

Mineurkommittén icke kommer att upplösas utan fortsätter verka för fascismens offer.”
178

  

Efter konferensen 1938, återfinns endast ett protokoll i materialet, från ett möte den 25 april. 

På detta möte, som alltså hölls ungefär en månad efter Mineurs frisläppande, beslutade 

Kommittén att fortsätta verksamheten men under ett annat namn. Valet av namn hänsköts till 

arbetsutskottet. Malmborg var med på detta möte men det framgår inte av protokollet hur han 

förhöll sig till beslutet att fortsätta verksamheten.
179

 Därför är det svårt att veta om 

Malmborgs uttalande var en ”vit lögn” för att blidka den tyska regimen, eller om han ändrade 

åsikt om Kommitténs framtid i samband med Mineurs frisläppande. Eftersom Ny Dag 

utelämnade intervjun med Malmborg och istället uppmanade till fortsatt aktivitet, kan det tyda 

på att det uppstått en slitning mellan socialdemokraterna och kommunisterna i Kommittén. 

Om Malmborg faktiskt ansåg att Kommittén borde läggas ned, är det möjligt att det bidrog till 

att organisationen stagnerade. 

Därefter saknas material i Kommitténs arkiv fram till 30 oktober 1938. Då skickade 

Kommitténs revisorer Carl Lindberg och Hjalmar Andersson ett brev till Kommittén med 

rubriken ”Angående upplösning av Kommitten [sic!] samt revisorernas arbete med 

slutrevision.” Brevet behandlade mest ekonomiska detaljer och föreslog att Kommittén skulle 

upplösas till den 1 februari 1939. Ingenting framgår om orsaken till upplösningen.
180

 Dagen 

efter, men utan beroende till det föregående brevet, skrev Knut Olsson ett brev till revisorerna 

som också mest innehöll ekonomiska detaljer. Inte heller här framkom någonting om 

orsakerna till upplösningen. Däremot skrev Olsson att Kommitténs senaste möte var den 25 

april, men att arbetsutskotten därefter utfört ett visst arbete.
181
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Med grund i det bristfälliga materialet ser jag två möjliga tolkningar: Upplösningen kan varit 

en juridisk åtgärd i samband med namnbytet. Jansson-Mineur-kommittén var en registrerad 

förening och det var denna som lades ned, medan verksamheten fortsatte under ett annat 

namn. Detta skulle också kunna förklara bristen på källmaterial: materialet från verksamheten 

under det nya namnet kan finnas hos en annan arkivbildare eller inte blivit sparat i 

Kommitténs arkiv. Det saknas dock helt spår av någon ny organisation, någon sådan nämns 

inte med namn någonstans bland Kommitténs källmaterial och någon överföring av 

Kommitténs medel till en ny organisation finns inte redovisat i revisionen. Det saknas också 

helt spår av en sådan organisation i det övriga källmaterialet och i litteraturen. Därför är det är 

snarare troligt att Kommitténs arbete stagnerade och att verksamheten inte fortsatte under ett 

nytt namn. 

Sammantaget verkar det som att Kommittén stagnerade och upplöstes när både Jansson och 

Mineur blivit frisläppta. Kommittén lyckades använda sakfrågan Jansson-Mineur som en 

utgångspunkt för att skapa sammanhållning och samarbete på en bredare antifascistisk grund, 

men bara så länge själva sakfrågan var aktuell. Vidare är Spanienrörelsens omfattning och de 

organisatoriska och ekonomiska resurser denna rörelse tog i anspråk också en möjlig orsak till 

stagnationen: fokus flyttades. Det finns vissa men begränsade belägg för att Jansson-Mineur-

kommittén höll tillbaka sin egen verksamhet till förmån för Spanienrörelsen: i början av 1937 

beslutade Kommitténs möte att begränsa en insamling för Mineur med hänsyn till 

Spanieninsamlingen.
182

  

Bortom det som framkommer av källmaterialet, finns det några andra historiska faktorer som 

kan ha hindrat att sammanhållningen och samarbetet överfördes till en bredare antifascism. 

Antifascismen uppfattades och såg annorlunda ut i Sverige jämfört med de länder där 

folkfrontspolitiken ledde till en omfattande sammanhållning och samverkan inom 

arbetarrörelsen. 

Den breda antifascismens problem 

Vilka faktorer bortom de som var interna inom själva Kommittén, motverkade att 

sammanhållningen och samarbetet med grund i sakfrågan överfördes till en bredare 

antifascism? 

Ett första problem var att delar av socialdemokratin, inkluderat dess ledning, till skillnad mot 

den socialdemokratiska vänsteroppositionen, hade en helt annan uppfattning av vad 
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antifascism och antifascistisk ”enhet” innebar. Detta syns tydligt på den socialdemokratiska 

ledningens förhållningssätt till Antifascistisk Samling. Detta var en organisation som bildades 

hösten 1938 och var en sorts folkfrontsorganisation, även om kommunistinflytandet där var 

väsentligt mindre i jämförelse med Jansson-Mineur-kommittén.
183

 Den socialdemokratiska 

Göteborgstidningen Ny Tid skrev att  

Socialdemokraterna och Landsorganisationen äro starka nog för att kunna resa motstånd mot det 

antidemokratiska hotet. En enig samling kring dessa avgörande krafter är vad som krävs. De 

behöver ingen ”hjälp” av för tillfället sammanrafsade element[…] 
184

 

Per Albin Hansson och LO:s ordförande August Lindberg uttalade sig också i en artikel, där 

de bägge avvisade deltagande i Antifascistisk Samling. Hansson menade att ”Det är inom och 

genom partiet, som dessa medlemmar skola göra sina politiska insatser. Skulle någon mena att 

partiet icke arbetar nog effektivt har han att söka vinna rättelse häri inom partiet”. Lindberg 

menade att ”det icke är nödvändigt att bilda nya organisationer för kampen mot fascism och 

nazism. Fackföreningsrörelsen är klart antifascistisk både på grund av sin konstitution och på 

grund av medlemmarnas inställning till de sociala frågorna.”
185

  

Viktiga delar – eller kanske de viktigaste delarna – av SAP ansåg och uppfattade således att 

den antifascistiska enheten redan fanns och upprätthölls inom det egna partiet och inom 

fackföreningsrörelsen. Den vänstersocialdemokratiska oppositionen uppfattade uppenbarligen 

enhet som någonting annat och viktiga personer ur den deltog därför i försöken att upprätta en 

bredare form av sammanhållning och samarbete inom arbetarrörelsen. 

Det andra problemet grundar sig på en jämförelse med Frankrike och Spanien, där det 

verkligen blev en riktig folkfront ända upp på regeringsnivå. Det fanns en skillnad i 

förståelsen av fascismen. 

Det nödvändigt att skilja den nutida definitionen av fascism, från hur 1930-talets 

arbetarrörelse förstod fascism. I både Spanien och Frankrike använde vänstern ordet fascism 

som ett allmänt invektiv för konservativa och politiskt reaktionära krafter. De franska 

arbetarna satte likhetstecken mellan fascism och längre arbetsdagar och striktare disciplin i 

fabrikerna och det franska kommunistpartiet kallade de försämrade förhållanden i fabrikerna 
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för ”fascism i fabrikerna”.
186

 Den folkliga antifascismen i Frankrike hade från början blicken 

riktad mot händelser i det egna landet, där det påstådda fascistiska kuppförsöket i februari 

1934 fungerade som en katalysator. Antifascismen i Spanien måste förstås mot bakgrund av 

högerregeringens politik och i synnerhet försöken att ändra den republikanska konstitutionen, 

vilket sågs som ett hot mot republiken.
187

 Fascism och antifascism i Spanien och Frankrike 

förstods bredare och begreppen var relativt flytande, de inkludera många olika aspekter. 

Den bredare antifascism som Jansson-Mineur-kommittén försökte skapa var däremot 

uteslutande riktad mot den tyska nazismen. När Kommittén försökte bredda verksamheten, 

var det endast till andra offer för den tyska nazismen. Undantaget var demonstrationen i juli 

1936, men också den hade blicken riktad mot utlandet. Varför var antifascismen riktad mot 

utlandet? 

Den svenska regeringen skrev under non-interventionsavtalet efter Spanska inbördeskrigets 

utbrott. Bertil Lundvik menar att eftersom socialdemokraterna var regeringsparti, blev partiet 

och i synnerhet dess ledande skikt bundet av en avvaktande hållning i stödet till den spanska 

folkfrontsregeringen. Den omfattande och spontana solidariteten med folkfrontsregeringen 

gick ofta längre än SAP:s officiella hållning, något som enligt Lundvik skapade ett utrymme 

för SKP.  Genom att driva en hårdare linje kunde partiet i därmed ta initiativet i 

Spanienrörelsen, tillsammans med den vänstersocialdemokratiska oppositionen.
188

 

Jag menar att samma sak gäller för den mot Tyskland riktade antifascismen. Som 

regeringsparti var SAP bundet till en ”ansvarsfull” politik gentemot Tyskland. Jansson-

Mineur-kommitténs framgångar och gensvar inom arbetarrörelsen, även inom 

socialdemokratin, visar att det fanns ett stöd för en hårdare linje mot nazismens Tyskland. 

SKP initierade bildandet av Jansson-Mineur-kommittén genom att dra nytta av det utrymme 

som fanns för en hårdare kritik mot Tyskland. Däremot utvecklades inte denna snävare 

antifascism till en bredare antifascism som inkluderade fler aspekter. 

Varför? Det finns nog en viss sanning i det som Per Albin Hansson och August Lindberg 

påstod i citaten ovan, i alla fall på det inrikespolitiska planet. Till detta bör läggas att den 

socialdemokratiska regeringen var funktionsduglig och kunde driva ett aktivt krisprogram. 
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Den ekonomiska krisen och frånvaron av en funktionsduglig regering var viktiga faktorer som 

i många andra länder ledde till fascistiska rörelsers tillväxt, exempelvis i Frankrike.
189

 Det går 

därför att dra en tentativ slutsats: SAP:s regeringsinnehav bidrog till att det fascistiska hotet 

var marginellt på inrikesplanet och till att socialdemokraterna intog en försiktig ställning i 

förhållande till den utländska fascismen. Kombinationen av detta både begränsade och 

skapade utrymme för Kommitténs antifascism, vilket gjorde att den fick en utrikesinriktad 

karaktär. 

Sammanfattning 

Jansson-Mineur-kommittén försökte skapa en bredare antifascism bortom sakfrågan. Detta 

skedde också: andra offer för nazismen uppmärksammades och Kommittén styrde opinionen 

till att handla om en mer allmän kritik mot den tyska regimen. Knut Olsson och därmed SKP 

var den mest aktiva pådrivaren för denna utveckling. När sakfrågan inte längre fanns kvar i 

och med att både Jansson och Mineur blivit frisläppta, försökte organisationen att fortsätta 

verksamheten, men relativt snart stagnerade och upplöstes den. Den antifascism som 

Kommittén förde fram, sträckte sig aldrig bortom fokuseringen på den tyska nazismen. 

Jansson-Mineur-kommittén kan jämföras med Spanienrörelsen som också var utrikesinriktad. 

Den svenska antifascismen hade ofta en utrikesinriktad udd, vilket har sin förklaring i 

socialdemokratins dominans och regeringsinnehav. 

Därmed har det politiska innehållet av den antifascism som skapades inom Jansson-Mineur-

kommittén definierats, det vill säga det politiska innehållet av den sammanhållning och det 

samarbete – den ”enhet” – som fanns. Ledde sammanhållningen och samarbetet till att 

arbetarrörelsen även samarbetade bortom antifascismen?  

Andra överföringssteget: Bortom antifascismen 

Det enkla svaret på frågan om sammanhållningen och samarbetet inom Jansson-Mineur-

kommittén eller andra antifascistiska initiativ ledde till att arbetarrörelsen i allmänhet enades 

är: nej. Bertil Lundvik visar att inte heller den avsevärt större Spanienrörelsen ledde till att 

SAP uppgav sin principiella hållning om att motsätta sig samarbete med kommunisterna.
190

 

Detta skiljer sig starkt mot den generella utvecklingen i Frankrike, där den sammanhållning 

och det samarbete som skapades på antifascistisk grund ledde till samarbete inom andra 

områden. Efter det påstådda fascistiska kuppförsöket den 6 februari 1934 utlyste den fackliga 

federationen CGT, som var knuten till det franska socialdemokratiska partiet SFIO, en 
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generalstrejk och anordnade demonstrationer den 12 februari. Det franska kommunistpartiet 

PCF och den till partiet anknutna fackliga federationen CGTU valde att delta i generalstrejken 

och demonstrationerna. Den 12 februari fick en närmast mytiskt status och fungerade som en 

katalysator för samarbetsförsöken mellan partierna såväl som fackförereningsfederationerna. I 

slutet av juli 1934 skrev SFIO och PCF under ett avtal om samarbete i vissa frågor, medan 

CGT och CGTU slogs ihop under andra halvan av 1935.
191

 

Även om sammanhållning och samarbete på denna nivå aldrig skapades i Sverige, återstår 

frågan om det ändå fanns tendenser som pekade på en sådan utveckling och vilka faktorer 

som hindrade en sådan utveckling och hur de inblandade aktörerna agerade.  

Detta avsnitt inleds med två empirinära avsnitt där jag kommer undersöka två av de viktigaste 

inblandade aktörerna: SKP och socialdemokraterna i Stockholm. I de två senare delarna 

kommer jag föra en diskussion i anslutning till litteraturen och situationen i Frankrike. 

SKP:s plan 

Av uppsatsens inledande citat framgår det att Knut Olsson tänkte sig att den sammanhållning 

och det samarbete som skapades inom Jansson-Mineur-kommittén kunde och skulle leda till 

sammanhållning och samarbete även inom andra områden. Liknande påståenden gjordes av 

andra ledande SKP-medlemmar på partiets 10:e kongress 1936, som också refererade till 

partiets arbete inom Kommittén.
192

 Under 1937 och 1938 användes istället Spanienrörelsen 

som det främsta exemplet på hur framgångsrik folkfrontspolitiken varit för att skapa 

”enhet”.
193

 Däremot nämndes det aldrig hur ”enheten” skulle överföras och själva begreppet 

”enhet” förklarades heller inte. Min undersökning har visat att det som kommunisterna 

kallade ”enhet” kunde innebära många olika former av sammanhållning och samarbete inom 

arbetarrörelsen på olika nivåer. 

SKP:s teorier om hur ”enheten” skulle överföras till andra områden skulle kanske ha kunnat 

preciseras utförligare genom en undersökning av partiets interna teoretiska material, men det 

ligger utanför uppsatsens inriktning på praktisk politik. Då Jansson-Mineur-kommittén var 

centrerad till Stockholm, utgår jag från hur SKP:s försök bemöttes av den socialdemokratiska 

rörelsen i huvudstaden. 
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Socialdemokraternas svar 

Generellt var den socialdemokratiska ledningen skeptisk eller fientlig till samarbeten med 

SKP, inklusive samarbeten på antifascistisk grund, vilket inställningen till Antifascistisk 

Samling illustrerar.  

Trots detta deltog Stockholms Arbetarekommun med representanter på konferenserna 1936 

och 1938, deltog i demonstrationen 1936 och representerades i själva Jansson-Mineur-

kommittén genom Emil Malmborg. Ledde detta till sammanhållning eller samarbete i andra 

frågor, bortom antifascismen? Det finns två exempel som pekar åt olika håll.  

Inför valet till andra kammaren 1936 hade SAP:s kongress beslutat att neka all form av 

valsamarbete med SKP och SP, även på valteknisk grund, det vill säga att ställa upp med en 

gemensam kartellbeteckning för att få valtekniska fördelar men utan att gå till val med ett 

gemensamt program.
194

 Trots detta drev Emil Malmborg och Georg Branting fram en 

omröstning inom Stockholms Arbetarekommun om att undersöka möjligheterna till ett 

valtekniskt samarbete med SAP, SKP och SP. Förslaget avslogs med fyra röster mot tre och 

Malmborg, Branting och ytterligare en styrelsemedlem reserverade sig mot beslutet.
195

 Den 

vänstersocialdemokratiska oppositionen inom Arbetarekommunen lade således fram ett 

förslag som skulle bryta mot kongressens beslut och förslaget var nära att röstas igenom, 

vilket är anmärkningsvärt. Detta skedde också innan Spanienrörelsen kom igång under senare 

delen av 1936. Samarbetet inom Jansson-Mineur-kommittén kan ha påverkat Malmborg och 

de andra två styrelsemedlemmarna till att ha en mer försonlig inställning till de andra 

arbetarpartierna. Det är dock svårt att belägga någon direkt kausalitet. Kommunistpartiets 

nedtonande av den revolutionära retoriken och närmandet till de socialdemokratiska frågorna 

kan varit en allmän faktor som påverkade agerandet. 

Det finns en annan händelse som pekar i motsatt riktning. Den beskrivs i en artikel i Social-

Demokraten. På ett möte med Stockholms Fackliga Centralorganisation i februari 1938 lade 

kommunister och socialister fram ett förslag på en gemensam demonstration på 1 maj, där 

FCO skulle vara arrangör och bjuda in de tre arbetarpartierna. Detta skilde sig från det vanliga 

förfarandet, där FCO och Stockholms Arbetarekommun tillsammans anordnade 

demonstrationen. Förslaget röstades ned och tidningen förklarade varför:  
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Mötet blev en ordentlig uppgörelse med de kommunistiska och socialistiska riktningarna, vilka 

fingo sina bluffprojekt om ”enhet” avslagna. [---] Den enighet som råder bland arbetarna långt in 

i borgerliga kretsar om stöd åt Spaniens kämpande folk söker man nu i partipolitiskt syfte 

utnyttja för att åstadkomma en enhetsdemonstration 1 maj. 
196

 

Majoriteten av den Fackliga Centralorganisationen uppfattade förslaget som ett försök att 

utmanövrera Arbetarekommunen.
197

 Även om det i detta fall handlade om Spanienrörelsen, är 

det tydligt att den Fackliga Centralorganisationen och Social-Demokraten var medvetna om 

”enhetsförsöken” från vänster och motarbetade dem aktivt. I Stockholm, med dess starka 

vänstersocialdemokratiska opposition, accepterades och hyllades ”enheten” inom ramarna för 

Spanienrörelsen, men försöken att överföra detta till andra samarbeten blockerades. 

Formuleringarna i artiklarna i Social-Demokraten visar att försöken till ett bredare samarbete 

inom arbetarrörelsen, inte sågs som en bredare enhet, utan snarare som splittringsförsök och 

därmed ett brytande av arbetarklassens enhet.
 
 Precis som den socialdemokratiska ledningens 

förståelse av antifascism, fanns olika uppfattningar av vad ”enhet” verkligen innebar och 

därmed också av vilka samarbeten Socialdemokraterna var beredda att ingå i. 

Sammantaget visar det första exemplet att sammanhållningen och samarbetet inom Jansson-

Mineur-kommittén kan ha påverkat delar av socialdemokratin till att vara mer öppna för 

samarbete inom andra områden, medan det andra exemplet visar att sådana försök aktivt 

stoppades. Det är därmed tydligt att utfallet av SKP:s folkfrontspolitik i hög utsträckning 

bestämdes av SAP:s agerande. Varför agerade Socialdemokraterna på detta sätt i Sverige, 

medan systerpartiet i Frankrike agerade annorlunda? 

Socialdemokratins position och roll 

Detta avsnitt är avgränsat till en jämförelse mellan Sverige och Frankrike. Spanien exkluderas 

eftersom det spanska kommunistpartiet var en marginell kraft i bildandet av den spanska 

Folkfronten, även om partiet senare spelade en viktig roll.
198

 Jämförelsen görs för att peka på 

några centrala faktorer som var specifika för Sverige. 

Här kommer tre faktorer att diskuteras: arbetarrörelsens omfattning, balansen mellan 

kommunisterna och socialdemokraterna, samt möjligheterna till en aktiv kris- och 

reformpolitik. 
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För det första var arbetarrörelsens omfattning väsentligt mindre i Frankrike i jämförelse med 

Sverige det år folkfrontspolitiken började föras: 1934 hade det franska kommunistpartiet 42 

000 medlemmar och socialdemokraterna 110 000. Den fackliga organisationsgraden var 8 

procent.
199

  I Sverige var den fackliga organisationsgraden cirka 50 procent. SKP hade drygt 

17 000 medlemmar och SAP nästan 350 000, även om många av de sistnämnda var 

kollektivanslutna.
200

 Medlemsantalet i partierna ska ses mot bakgrund av att Sveriges 

befolkning var en sjättedel så stor som Frankrikes. Dessutom var det röstmässiga stödet till de 

franska socialdemokraterna SFIO väsentligt mindre än SAP:s.  I 1932 år val till andra 

kammaren fick SAP 41,7 procent av rösterna, medan SKP och SP tillsammans fick 8,3 

procent. I Frankrikes val 1932 fick SFIO 20,6 procent medan kommunistpartiet fick 8,7 

procent.
201

 

Arbetarrörelsens omfattning och socialdemokraternas dominans inom den var därmed 

väsentligt mindre i Frankrike än i Sverige. SAP dominerade en arbetarrörelse som i sin helhet 

redan organiserade stora delar av arbetarklassen. Att ”enhetsförsöken” från vänster sågs som 

försök att splittra den socialdemokratiska ”enheten” blir därför förståeliga. Risken var större 

för en omfördelning av stöd inom arbetarrörelsen (till SKP:s fördel), än att arbetarrörelsen i 

sin helhet växte. Yvonne Hirdman menar att det var detta som hände när SKP gjorde sitt 

historisk bästa val 1944: stora delar av framgångarna berodde på att partiet tog röster från 

SAP.
202

 I Frankrike var det annorlunda, i valet 1936 minskade visserligen SFIO med 1 

procent från valet 1932, men PCF:s ökning med 7 procent var därmed inte bara en 

omfördelning mellan de bägge arbetarpartierna.
203

 Samtidigt var det redan från bildandet av 

valalliansen klart att PCF mest troligt skulle avböja medverkan i en eventuell 

folkfrontsregering, något som senare också hände, även om partiet skulle stödja en sådan 

regering.
204

 Därmed hade SFIO mycket att vinna på att arbetarpartierna tillsammans ökade 

som ett resultat av Folkfronten, trots att det var kommunisterna som gick starkast framåt. 
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Slutligen ger bägge faktorerna ovan en bakgrund till – och är sammanbunden med – den 

tredje viktiga faktorn: möjligheten för socialdemokraterna att föra en aktiv kris- och 

reformpolitik. I Frankrike skedde ett stort antal regeringsbyten under 1930-talet, något som 

Jackson menar var en viktig anledning till händelserna den 6 februari 1934: vissa politiska 

krafter förlorade tron på demokratin. De franska socialdemokraterna hade i olika 

konstellationer suttit i koalitionsregeringar eller understött olika regeringar under 1930-talets 

början. Ingen av dessa hade dock varit stabil och de krisprogram som lades fram drabbade i 

huvudsak det franska samhällets lägre skikt. SFIO menade att krisen skapade fascism och att 

det därför krävdes ett annat krisprogram som också gynnade arbetarklassen och samhällets 

lägre skikt. I förhållande till partiets relativa svaghet, var detta svårt att få till helt på egen 

hand, samtidigt som alla tidigare försök till samarbeten med center-höger krafter inte 

resulterat i den önskade kris- och reformpolitiken.
205

 I Sverige kom däremot SAP i ensam 

regeringsställning 1932 efter krisuppgörelsen med Bondeförbundet, vilket medförde politisk 

stabilitet och att partiet kunde föra en kris- och reformpolitik. Från 1936 satt SAP i 

koalitionsregering tillsammans med Bondeförbundet. Partiets stora röstmässiga stöd 

möjliggjorde att partiet självt kunde bilda minoritetsregering 1932, något SFIO aldrig hade 

möjlighet till. Delar av de politiska målsättningarna med franska Folkfrontens bildande, 

uppfylldes i Sverige genom SAP:s regeringsinnehav.  

Sammantaget hade skillnaden mellan de franska och de svenska socialdemokraternas 

agerande sin grund i arbetarörelsens generella storlek och stöd, balansen mellan 

arbetarpartierna och följaktligen möjligheten till att föra en kris- och reformpolitik. Det kan 

sammanfattas till en enskild central faktor: SAP:s dominans, vilket i sin tur har historiska 

orsaker som här inte kan utredas. Givetvis var flera andra faktorer viktiga: de bägge 

socialdemokratiska partiernas olika historia, länderna skilda internationella ställning etcetera.  

Därmed har jag visat hur SAP blockerade försök från SKP att bredda sammanhållningen och 

samarbetena bortom antifascismen och samtidigt gett en förklaring till varför med 

utgångspunkt från en jämförelse med Frankrike. Till sist skilde sig antifascismens innehåll, 

vilket också är en faktor som förklarar varför sammanhållning och samarbete var svårt att 

uppnå inom andra områden. 
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Den snäva antifascismen 

Jag har tidigare visat att den antifascism som Jansson-Mineur-kommittén förde fram var 

riktad mot Tyskland. Även Spanienrörelsen var inriktad på den utlänska fascismen, vilket 

innebar att den svenska antifascismen under perioden generellt hade udden riktad mot 

utlandet. Folkfrontsrörelsens antifascism i Spanien och Frankrike var bredare och mer 

flytande.  

I Frankrike sågs den ekonomiska krisen som upphovet till fascism, samtidigt som de 

försämrade arbetsplatsvillkoren i krisen spår sågs som ”fascism i fabrikerna”. I Spanien sågs 

center-höger-regeringens politik i allmänhet och försök att ändra konstitutionen som en 

handling som skulle krossa Republiken. Många inom arbetarrörelsen och arbetarklassen i 

bägge länderna uppfattade överlag de politiska krafterna på högerkanten som fascistiska, eller 

att deras åtgärder bäddade för fascism. Antifascismen var därmed i mycket högre utsträckning 

inriktad på situationen i det egna landet. Olika frågor och problem på olika nivåer förenades 

inom folkfrontsrörelsen och fick en antifascistisk stämpel, det var en viktig symbolisk 

sammanhållande ”överideologi”.
206

 De program som de bägge folkfrontskoalitionerna gick 

fram på, var inte bara ren antifascism, även om den franska Folkfrontens program innefattade 

ett förbud av de högerextremistiska ”Ligorna”. I Frankrike var det ett kris- och 

reformprogram, som hade till syfte att stoppa fascismen genom att underminera dess 

ekonomiska orsaker, men också i allmänhet skapa bättre förhållanden för arbetarklassen. I 

Spanien handlade det i hög utsträckning om att återta de framsteg som gjorts av Republikens 

vänsterregering 1931–1933.
207

 

I jämförelse med den snävare svenska antifascismen, menar jag att den bredare och inrikes 

inriktade antifascismen i Frankrike och Spanien skapade bättre förutsättningar för 

sammanhållning och samarbete i andra frågor. Steget mellan en antifascism som inkluderade 

motstånd mot dåliga villkor i fabrikerna, till den franska Folkfrontens krav på en sänkning av 

arbetstiden var inte särskilt långt. Steget mellan ett gemensamt motstånd mot nazismens 

Tyskland och sammanhållning och samarbete i andra dagspolitiska och inrikespolitiska frågor 

i Sverige, måste varit längre. Den svenska antifascismens snävare inriktning var svårare att 

omsätta till sammanhållning och samarbete i andra frågor. 
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Sammanfattning 

SKP:s plan var att den sammanhållning och de samarbeten som skapades inom den 

antifascistiska solidaritetsrörelsen, där Jansson-Mineur-kommittén var en del, skulle leda till 

sammanhållning och samarbeten i arbetarörelsen även inom andra områden. Till skillnad mot 

Frankrike och Spanien skedde detta inte i någon större utsträckning i Sverige. Trots att den 

starka vänstersocialdemokratiska oppositionen i Stockholm samarbetade inom Kommittén, 

blockerades försöken till vidare samarbeten. Antifascismen ledde inte till andra samarbeten, 

vilket hade sin grund i socialdemokratins dominans och antifascismens snävhet i Sverige. 

Tredje överföringssteget: Framgång för SKP 

I Frankrike ledde kommunistpartiets folkfrontspolitik till att partiet ökade sitt inflytande 

kraftigt. Partiets medlemsantal fördubblades flera gånger och partiet blev nästan lika stort som 

socialdemokraterna i valet 1936. Kommunistpartiet PCF var mycket viktigt för bildandet av 

Folkfronten, det var kommunisterna som hårdast drev parollerna om enhet och det var enligt 

Jackson just detta som ledde till partiets stora framgångar.
208

 Hur tänkte sig SKP att 

folkfrontspolitiken skulle leda till framgång för partiet och vad blev resultatet? Jag kommer 

att diskutera resultatet från flera olika aspekter, då ett entydigt svar är svårt att ge. 

SKP:s plan 

Åter igen är det på sin plats att referera till uppsatsens inledande citat av Knut Olsson. Lite 

tydligare blir det dock i ett anförande på SKP:s Centralkommittés plenum i maj 1938. Knut 

Senander menade att: 

Om vi tillämpar vår enhetsfrontstaktik på ett riktigt sätt, om vi inte bortser från vårt partis stora 

roll och betydelse, om vi bibehåller det revolutionära perspektivet samtidigt som vi dagligen och 

utan biavsikter söker aktionsenhet med socialdemokrater och andra av annan åskådning än vi 

själva, så skall vi inte bara bli i stånd att samla arbetarna utan också samla dem i vårt parti för 

den revolutionära kampen. 
209

 

Senander menade således att den sammanhållning och det samarbete som skapades mot 

bakgrund av folkfrontspolitiken, så länge partiet inte avsteg från sin revolutionära politik, 

hade potentialen att värva medlemmar till det kommunistiska partiet och därmed den 

revolutionära kampen. Hur detta praktiskt skulle gå till, är inte någonting som framkommer. 

Då Lars Björlin undersöker införandet av folkfrontspolitiken och Kominterns påverkan i 

denna process, framkommer liknande formuleringar, men inte heller direktiven från Moskva 
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innehåller några tydligare instruktioner om hur ”enheten” skulle leda till framgångar för 

SKP.
210

 

Den enda tydliga slutsatsen är att SKP tänkte sig att folkfrontspolitiken skulle leda till 

framgångar. Hur gick det? 

Elektoral och medlemsmässig utveckling 

I Frankrike ledde kommunistpartiets viktiga roll i de olika folkfrontsinitiativen till en mycket 

stor ökning av medlemmar och röster. Mellan 1934 då det franska kommunistpartiet aktivt 

började föra folkfrontpolitiken fram till maj 1936 då Folkfronten vann valet, ökade partiet 

från 42 000 till 131 000 medlemmar. Fram till december 1936 ökade partiets medlemsantal 

till 288 000. Samtidigt gick kommunisterna från 8,4 procent i valet 1932, till 15,3 procent 

1936.
211

 Hur gick det i Sverige? 

I valet till andra kammaren åren 1932 och 1936 ökade rösterna från 3,0 procent till 3,3 

procent. I kommunal, stadsfullmäktige och landstingsvalen 1938 fick partiet fortsatta 

framgångar, vilka dock är svåra att tydligt visa i procentantal. Partiets medlemsantal ökade 

från cirka 4000 direkt efter splittringen 1929 till drygt 17 000 år 1935. I april 1937 angavs 

SKP:s medlemsantal till cirka 18 500 medlemmar. Innan krigsutbrottet 1939 hade partiet 

ungefär 20 000 medlemmar. Medlemsskapsökningen under den konsoliderade 

folkfrontspolitiken 1935–1939 var således cirka 3000 medlemmar, i jämförelse mot den 

föregående klass-mot-klass-perioden, då medlemsantalet ökade med cirka 13 000. Det ska i 

sammanhanget kommas ihåg att SP från och med 1937 splittrades och stagnerade, vilket kan 

förklara en del av den röstmässiga framgången, men i mindre grad medlemsökningen. 

Kennerström menar att relativt få socialister gick över till SKP.
212

 Lundvik menar att SKP:s 

arbete inom Spanienrörelsen bidrog till att partiet kunde vinna fler röster i landstings- och 

kommunalvalen 1938.
213

 Medlemsökningen och det ökade väljarstödet kan ha varit ett resultat 

av folkfrontspolitiken, men eftersom ökningen var så blygsam kan det lika gärna varit en 

normal tillväxt, en fortsättning av återhämtningen efter splittringen 1929. 

Det är omöjligt att direkt belägga någon relation mellan Jansson-Mineur-kommittén och 

denna kvantitativa ökning, men om det stämmer att folkfrontspolitiken överlag bidrog till att 
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partiets röst- och medlemsantal ökade, bör Kommittén kunna placeras in som en bidragande 

faktor, tillsammans med Spanienrörelsen.  

Bortom detta kvantitativa mått finns det andra viktiga aspekter. Vilket inflytande eller 

potential till inflytande i arbetarrörelsen ledde folkfrontspolitiken till?  

Normaliseringen av SKP 

Under början av 1930-talet var SKP ett isolerat parti. Polemiken mellan SKP och SP och SAP 

var hård. SKP kallade socialdemokraterna för ”socialfascister” eftersom de sågs som 

fascismens vägröjare. Även om kommunisterna försökte vinna över de socialdemokratiska 

arbetarna, gjorde de det genom att rikta udden mot den socialdemokratiska ledningen.
214

 I 

synnerhet SP och vänstersocialdemokratin sågs som farliga, eftersom de enligt SKP dolde 

”socialfascismen” bakom en ridå som var rödare än socialdemokratins huvudlinje.
215

 Det 

fanns således inte särskilt mycket vilja till eller utrymme för samarbete mellan SKP och de 

övriga två arbetarpartierna. Detta förändrades med folkfrontspolitiken. Sammansättningen av 

Jansson-Mineur-kommittén har visat att samarbete i synnerhet uppnåddes med 

vänstersocialdemokrater, de som tidigare var de värsta fienderna.  Även inom Spanienrörelsen 

var vänstersocialdemokrater viktiga.
216

 

Att en så pass tung socialdemokrat som Emil Malmborg, med Stockholms Arbetarekommun i 

ryggen, överhuvudtaget kunde vistas i samma mötesrum som kommunister och i synnerhet 

arbeta nära en av Stockholms och Sveriges ledande SKP-medlemmar, visar att SKP hade 

normaliserats i en del socialdemokraters ögon. Detta hade troligen sin bakgrund i att SKP i 

allmänhet tonade ned sin revolutionära retorik och sina angrepp på socialdemokratin. Men 

lika viktigt var kanske själva formen för hur Jansson-Mineur-kommittén organiserades och 

framställde sig själv, det vill säga att den inte styrdes som andra organisationer som kommit 

till på initiativ av SKP. Folkfrontspolitiken skapade ett annat förhållningssätt till de 

organisationer där SKP verkade och därmed var det inte längre en omöjlighet för 

socialdemokrater och socialdemokratiska organisationer att delta. 

Det är möjligt att det fortsatta samarbetet inom Jansson-Mineur-kommittén ytterligare 

normaliserade SKP och dess medlemmar. Martin Estvall, som undersökt Sjöfolksförbundets 

tidning Sjömannen, visar att den tidigare kraftigt fientliga tonen mot kommunisterna tonades 
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ned i samband med valet 1936, vilket han bland annat förklarar mot bakgrund av det 

gemensamma arbetet för Jansson och Mineur.
217

 Lundvik menar att SKP genom arbetet inom 

Spanienrörelsen i allmänhet fick ett större stöd i den svenska arbetarklassen genom att ställa 

kampen mot fascism och kampen för frihet och demokrati i förgrunden.
218

 Kampen mot 

diktaturens Tyskland kan ha lett till att kommunisterna sågs som ”ärliga” demokrater. 

Dock hade denna normalisering sina gränser. Den öppnade inte upp för sammanhållning 

bortom antifascismen eller organisatoriska samarbeten bortom specifika antifascistiska 

organisationer. 

Det finns en sista viktig aspekt som kan belysa partiets ökade inflytande: i vilket mån 

påverkade partiet politiken indirekt, genom att vrida den dominerande socialdemokratiska 

linjen åt vänster? 

Indirekt påverkan 

Folkfrontspolitiken borde medfört att kommunisterna framstod som ett mer realistiskt 

alternativ till socialdemokratin. Detta kan ha lett till att SAP:s politik flyttades åt vänster för 

att blockera SKP:s möjligheter. En sådan utveckling skulle gynna SKP:s politiska mål och 

innebära en framgång för partiet. Skedde detta? Det är en svår fråga att diskutera, då 

kausalitet är svår att belägga. Samtidigt är det en viktig fråga att undersöka, eftersom indirekt 

påverkan har varit en viktig roll för partier till vänster om socialdemokratin. Jag kommer att 

föra denna diskussion mot bakgrund av frågan om LO:s och SAP:s inställning till 

Berlinolympiaden, eftersom denna fråga var så starkt knuten till opinionen runt Jansson och 

Mineur.  

Rolf Pålbrant undersöker opinionen inom arbetarrörelsen inför OS i Berlin 1936. Många inom 

fackföreningsrörelsen krävde att LO skulle avråda eller förbjuda alla 

fackföreningsmedlemmar att delta i Olympiaden. En sådan opinion fanns även inom SAP och 

i synnerhet i ungdomsförbundet. LO, SAP och dess ungdomsförbund intog trots detta en 

neutral position och menade att idrottsrörelsen själv skulle ta beslutet. Beslutet väckte 

motstånd. Emil Malmborg kritiserade kraftigt beslutet på partiets kongress 1936. Jansson-

Mineur-kommittén var inblandad i denna interna opposition, bland annat publicerade den 

vänstersocialdemokratiska Social-Demokraten rakt av Kommitténs upprop för en bojkott.
219
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Protesterna inom fackföreningsrörelsen minskade dock efter att LO skickat ut ett cirkulär som 

informerade om LO:s inställning i frågan. Det blev svårt att föra öppet motstånd mot LO:s 

neutralitetslinje.
220

 

På den konferens som Jansson-Mineur-kommittén anordnade 1936, dominerade frågan om 

Berlinolympiaden och bojkotten. En stor del av de fackliga representanterna framförde kritik 

mot LO:s neutralitetshållning och förde fram krav på förbud mot deltagande eller ett mer 

kraftigt avståndstagande.
221

 Pålbrant visar att Stockholms Socialdemokratiska 

Ungdomsdistrikts hårdare linje i frågan inte fick gensvar hos förbundsledningen, vilket 

resulterade i att de istället förde opinionsarbetet tillsammans med Jansson-Mineur-kommittén 

och de kommunistiska och socialistiska ungdomsdistrikten.
222

  

Jag menar att Jansson-Mineur-kommittén i bojkottsfrågan fungerade som ett sorts forum för 

intern kritik inom LO, SAP och det socialdemokratiska ungdomsförbundet. SAP, 

ungdomsförbundet och LO förändrade dock aldrig sin inställning i frågan. Sett till de konkreta 

besluten, drevs inte den socialdemokratiska ledningen åt vänster, men Kommittén bidrog till 

att skapa en plattform för intern kritik. Men vilken roll hade då SKP i det hela? Den 

socialdemokratiska oppositionen var såklart inte orkestrerad av SKP.  

Det var SKP som låg bakom bildandet av Jansson-Mineur-kommittén. Hade inte Kommittén 

blivit av, hade merparten av solidaritetsarbetet antagligen genomförts inom ramarna för 

Sjöfolksförbundet eller fackföreningsrörelsen överlag. Medlemmarna av LO hade efter 

utskicket av cirkuläret svårt att föra en aktiv linje för bojkott. Genom att flytta initiativet 

utanför fackföreningsrörelsens ramar kunde fackföreningarna via Kommittén driva en hårdare 

linje i bojkottsfrågan utan att bryta mot LO:s beslut. Även om Knut Olsson inte mer än 

gissningsvis kunde veta hur stor oppositionsrörelsen inom socialdemokratin och LO skulle bli 

under våren och sommaren 1936 då han drog upp planen för Kommitténs utformning i slutet 

av oktober 1935, visade Kommitténs agerande – under avgörande inflytande från Olsson – att 

oppositionen effektivt fångades upp och åtminstone potentiellt fick en större slagkraft för att 

påverka socialdemokratin till att förändra sin politik. Malmborg och socialdemokraterna inom 

Kommittén var dock inte Olssons nickedockor, snarare är det fullt möjligt att Malmborg 
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använde Kommittén för att försöka förmå sitt parti att inta en hårdare linje i bland annat 

bojkottsfrågan. Däremot var det Olsson och SKP som hade skapat själva formerna. 

Sammantaget skapade SKP:s folkfrontspolitik former för att påverka socialdemokratin, att 

vrida den åt vänsterhållet. Sett till utfallet i detta exempel, skedde dock ingen konkret 

förändring av politiken. Huruvida folkfrontspolitiken överlag påverkade SAP är en fråga som 

inte kan besvaras här. Däremot har jag visat på potentialen för en sådan utveckling. 

Hittills har jag diskuterat huruvida folkfrontspolitiken ledde till framgång för SKP utifrån tre 

olika perspektiv. Slutligen vill jag kort diskutera tre aspekter som problematiserar och 

kontextualiserar den begränsade framgång som diskuterats ovan. Vad innebar framgången, 

var inriktningen på Tyskland bara ett misslyckande för SKP och varför ledde 

folkfrontspolitiken inte till större framgång för partiet? 

Framgången problematiserad 

För det första menar Lundvik, då han diskuterar SKP:s framsteg mot bakgrund av 

Spanienrörelsen att: ”SKP nådde sina framgångar inte genom att partiet gjorde svenskarna 

revolutionärt inställda, utan genom att partiet tonade ned sina klasskampskrav och istället 

betonade behovet av enighet i kampen mot fascismen och för friheten och demokratin.”
223

 

Jackson för en liknande argumentation om det franska kommunistpartiets explosionsartade 

medlemsökning: den berodde på att partiet på grund av folkfrontspolitiken framstod som ett 

realistiskt politiskt alternativ som samtidigt uppfattades som mer radikalt än de franska 

socialdemokraterna. Däremot menar Jackson att många av de nya medlemmarna, eller de som 

på annat sätt stödde partiet, inte nödvändigtvis accepterade eller ens förstod 

kommunistpartiets politiska linjer.
224

 Den medlems- och röstmässiga ökningen, 

normaliseringen av partiet och de ökade möjligheterna till indirekt påverkan, ledde således 

inte nödvändigtvis till ett stöd för partiets revolutionära politik.  

För det andra ska antifascismens snäva fokus på Tyskland inom Jansson-Mineur-kommittén 

ur SKP:s synvinkel inte bara ses resultatet av faktorer bortom partiets kontroll, eller en 

utebliven framgång. En viktig bakgrund till folkfrontspolitikens tillkomst var Sovjetunionens 

nya utrikespolitiska orientering efter det nazistiska makttillträdet i Tyskland. Sovjetunionen 

såg det nazistiska Tyskland som det centrala utrikespolitiska hotet och därmed fanns en udd 
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riktad mot Tyskland i folkfrontspolitikens antifascism redan från början.
225

 Därmed låg 

Kommitténs fokus på Tyskland i SKP:s och Kominterns intresse – och gynnade i 

förlängningen Sovjetunionens utrikespolitiska intressen. Detta kan dock inte förklara 

Kommitténs tillkomst och verksamhet i sin helhet. Med facit i hand var eller blev Tyskland ett 

realistiskt hot också mot Sverige. Men den snäva antifascismens inriktning på Tyskland ska 

inte bara ses som att SKP misslyckades med att överföra sammanhållningen och samarbetet 

till en antifascism bortom Tyskland: att udden var riktad mot Tyskland var inte någon slump.  

Slutligen: varför ledde inte folkfrontspolitiken till större framgångar för SKP? Under 

slutskedet av andra världskriget och under efterkrigstiden gick partiet kraftigt framåt. Under 

denna tid förde partiet en politik som i hög utsträckning liknande folkfrontpolitiken.
226

 Vad 

skilde perioderna åt?  

I 1944 års andrakammarval fick SKP 10,3 procent av rösterna och fram till 1948 ökade 

partiets medlemsantal till runt 50 000, samtidigt som kommunisterna inflytande i 

fackföreningarna ökade.
227

 Yvonne Hirdman menar att nyckeln till framgång låg i att SKP 

förde en tydlig och mer konstruktivt underbyggd oppositionspolitik mot samlingsregeringen 

och socialdemokratin, men som samtidigt inte var särskilt radikal, utan tvärtom låg nära den 

socialdemokratiska linjen. Framgångarna måste också förstås i förhållande till den 

utrikespolitiska situationen: Sovjetunionens framgångar i kriget och kommunisternas centrala 

roll i de nationella motståndsrörelserna runt om Europa skapade en tillit till kommunisterna 

som ”pålitliga fosterlandsvänner och goda demokrater”.
228

 De inrikes- och utrikespolitiska 

förutsättningarna skapade således ett större utrymme för SKP i jämförelse med 

folkfrontsperioden. Även om partiet inte förde någon drastiskt annorlunda politisk linje, 

framstod det ändå som ett tydligt alternativ. 

Lundvik menar att SKP under folkfrontsperioden tonade ned sin linje i inrikespolitiken, men i 

de utrikespolitiska frågorna utmärkte sig och avvek från den socialdemokratiska linjen, vilket 

skapade ett utrymme för kommunisterna.
229

 Jansson-Mineur-kommitténs framgång måste 

förstås mot bakgrund av detta. Skillnaden mellan de två perioderna var att utrymmet för att 

föra en oppositionell linje var olika stort: under slutet av 1930-talet begränsades den i 

huvudsak till det utrikespolitiska planet, medan den senare perioden innebar att partiets 
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utrymme fanns över hela linjen, från försvaret av det nationella oberoendet till reformer och 

lönefrågor samtidigt som Sovjetunionen till skillnad mot tidigare inte var en börda, utan 

snarare en källa till popularitet. 

Sammanfattning 

Folkfrontspolitiken ledde till vissa framgångar för SKP. Partiets medlemsantal och 

röstmässiga stöd ökade, men inte särskilt drastiskt, samtidigt som SP:s undergång och partiets 

”naturliga” tillväxt lika gärna kan förklara ökningen. Samarbetet inom ramarna för Jansson-

Mineur-kommittén visar att SKP normaliserades och att isoleringen i viss mån bröts, men 

samtidigt ledde det inte till samarbeten inom andra områden. Kommittén verkar i till viss grad 

fungerat som ett forum för intern kritik inom det socialdemokratiska komplexet, vilket inte 

ledde till, men skapade förutsättningar för att driva socialdemokratin åt vänster. Partiets 

framgångar betydde inte nödvändigtvis framsteg för dess revolutionära politik och den snäva 

antifascismens inriktning på Tyskland bör inte bara förstås som ett misslyckande ur SKP:s 

synvinkel. Slutligen kan den stora skillnaden mellan folkfrontsperioden och den senare 

framgångsperioden i slutskedet av och åren efter andra världskrigen förklaras mot bakgrunden 

av de olika förutsättningar som skapades i förhållande till den dominerande socialdemokratin. 

Sammanfattning och avslutande diskussion 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur Sveriges Kommunistiska Partis folkfrontspolitik tog sig 

uttryck inom Jansson-Mineur-kommittén och att analysera om och hur den sammanhållning 

och det samarbete som skapades också överfördes till andra områden och i slutändan till 

framgång för kommunistpartiet.  

Undersökningen har visat att Kommittén kom till på initiativ av SKP genom att Knut Olsson 

tog fram ett förslag på formerna för organisationen och mobiliserade såväl partikamrater som 

andra organisationer till stöd för bildandet av Kommittén. Det fanns spontana 

solidaritetsyttringar och en vilja inom arbetarrörelsen att kämpa för Jansson och Mineur, men 

utan Olssons inblandning hade solidaritetsarbetet antagligen organiserats inom Svenska 

Sjöfolksförbundet där SKP hade ett mindre inflytande eller genom Röda Hjälpen som hade 

sämre möjligheter att nå ut brett. Kommittén möjliggjorde bredare och mer omfattande 

sammanhållning och samarbete i linje med folkfrontspolitiken och medförde att SKP fick 

inflytande över solidaritetsrörelsen.  
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Efter bildandet utövade partiet ett stort inflytande över organisationen genom att utöva 

avgörande inflytande över de löpande taktiska valen. Kommitténs arbetsutskott som var 

centralt i verksamheten, bestod av två kommunister och en socialdemokrat. Samtidigt var 

Knut Olsson Kommitténs arbetande sekreterare och utförde det mesta löpande arbetet. 

Ekonomin, som är viktig i alla organisationer, kontrollerades också av Olsson tillsammans 

med partikamraten och Kommitténs kassör Elis Wahlström. Utöver de demokratiska beslut 

som den samlade organisationen tog på sina möten, gjordes hela tiden taktiska val i det 

löpande arbetet. Exempelvis spenderade Kommittén merparten av de insamlade pengarna på 

opinionsarbete istället för direkt understöd till Jansson och Mineur, vilket troligen hade sin 

grund i att opinionsrörelsen och sammanhållningen och samarbetet detta förde med sig var det 

viktigaste för Olsson och Wahlström. Genom att kontrollera viktiga ansvarsposter inom 

organisationen, kunde kommunisterna utöva ett avgörande inflytande över Kommitténs 

löpande arbete och i förlängningen innebar detta ett stort inflytande över Kommittén i sin 

helhet. 

Detta inflytande användes dock inte för att framhäva det kommunistiska partiet, det användes 

för att utveckla och garantera Kommitténs bredd. Detta var som tydligast då Knut Olsson 

nekade en lokalavdelning av sitt eget parti att arrangera ett protestmöte med Erik Jansson, till 

förmån för ett möte arrangerat av den Fackliga Centralorganisationen som hade möjlighet att 

samla fler delar av arbetarrörelsen.  

Trots kommunisternas avgörande inflytande fanns andra krafter inom organisationen. Av 

Kommitténs 14 medlemmar var fler socialdemokrater än kommunister och organisationens 

ordförande var socialdemokraten Emil Malmborg. Det arbete som Olsson utförde och 

Wahlströms ekonomirapporter godkändes av Kommitténs möten. Troligen var Olssons 

löpande arbete också förankrat hos Malmborg. Även om Olsson och Wahlström agerade 

enligt kommunistpartiets folkfrontspolitik, agerande de inte mot den övriga Kommitténs vilja. 

Varför valde Stockholms Arbetarekommun att delta i Kommittén tillsammans med 

kommunister, trots att Malmborg måste varit medveten om kommunisternas stora inflytande? 

Stockholms Arbetarekommun var ett starkt fäste för den vänstersocialdemokratiska 

oppositionen. Troligtvis hade vänstersocialdemokraterna, precis som kommunisterna, ett eget 

och annat intresse med sitt deltagande i Kommittén bortom den ärliga viljan att hjälpa Jansson 

och Mineur. Vänstersocialdemokraterna kunde precis som kommunisterna använda 

Kommittén som en plattform för att försöka vrida SAP åt vänster. Malmborgs organisering i 

Kommittén sammanföll med SAP:s och LO:s beslut om neutralitet i bojkottsfrågan inför 
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Berlinolympiaden 1936. Opinionsrörelsen mot Olympiaden fångades upp av Jansson-Mineur-

kommittén och organisationen fungerade också som ett forum för intern kritik inom 

socialdemokratin. Därmed kan vänstersocialdemokraternas deltagande i Kommittén förstås. 

Deras intresse av att vrida socialdemokratin åt vänster sammanföll tillfälligt med en del av 

den kommunistiska folkfrontspolitiken.  

Hade kommunisterna inom Kommittén använt det avgörande inflytandet till att förespråka 

proletariatets diktatur eller hylla Sovjetunionen istället för att skapa sammanhållning och 

samarbete på en politisk plattform som delades av kommunisterna och 

vänstersocialdemokraterna, hade organisationen antagligen fallit samman. Därmed var det 

avgörande inflytandet inte absolut och dessutom villkorat. Därför menar jag att Kommittén 

inte kan beskrivas som en frontorganisation för SKP, så som Arbetarnas Idrottsförbund eller 

Röda Hjälpen. 

Vilket resultat fick SKP:s försök att genom Kommittén skapa bred sammanhållning och 

samarbete? Arbetarrörelsen var brett och tungt representerad inom Jansson-Mineur-

kommittén. Sveriges största socialdemokratiska Arbetarekommun och flera stora 

fackföreningsavdelningar var representerade i Kommittén. SKP, SAP, SAC och SP deltog alla 

i Kommitténs verksamhet, den samlade således alla fyra delar av den svenska arbetarrörelsen. 

De två tydligaste uttrycken för konkret sammanhållning och samarbete, var då dessa fyra 

delar av arbetarrörelsen marscherade sida vid sida i Kommitténs demonstration den 28 juli 

1936 och då Stockholms socialdemokratiska, socialistiska och kommunistiska 

ungdomsdistrikt gemensamt anordnade en möteskampanj i Stockholm sommaren 1936. 

Möteskampanjen skapade en direkt och horisontell samverkan mellan de tre arbetarpartiernas 

ungdomsorganisationer. Kommittén fick också ett stort stöd från många politiska och fackliga 

organisationer runt om i landet, men denna sammanhållning var inte lika stark som samarbetet 

i samband med möteskampanjen, eftersom det inte nödvändigvis innebar något direkt 

samarbete mellan de organisationer som understödde Kommittén. 

Innan Spanienrörelsen var Jansson-Mineur-kommittén det (hittills kända) mest framgångsrika 

exemplet under 1930-talet på antifascistiskt samarbete mellan arbetarrörelsens organisationer. 

När Kommittén stagnerade och avvecklades under 1938 och Spanienrörelsen stagnerade och 

dog ut under 1939, föll också den antifascistiska sammanhållningen inom arbetarrörelsen 

samman och samarbeten av denna typ blev inte stora igen för än i slutet av 1960-talet.  
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Kommittén var inte någon verklig ”folkfront” eller en folkfrontsorganisation, då den aldrig 

sträckte sig utanför arbetarrörelsen. Snarare bör Kommittén definieras som en enhetsfront 

ovanifrån, inom arbetarrörelsens lägre nivåer. 

I Frankrike ledde den antifascistiska sammanhållningen och samarbetet till en ökad enighet 

inom arbetarrörelsen. Det franska kommunistpartiet och socialdemokraterna allierade sig och 

den splittrade fackföreningsrörelsen slogs samman i en gemensam federation. Som den 

ivrigaste förkämpen för ”enhet”, fick det franska kommunistpartiet mycket stora framgångar. 

SKP trodde på och arbetade för att den sammanhållning och det samarbete – ”enheten” – som 

skapades inom och av Jansson-Mineur-kommittén och den antifascistiska rörelsen i allmänhet 

skulle leda till enhet även inom andra områden och leda till framgång för kommunistpartiet. 

I Sverige skedde ingen utveckling som i Frankrike eller i linje med SKP:s plan. 

Sammanhållningen och samarbetet överfördes bortom sakfrågan Jansson-Mineur, men inte 

längre än till en snäv antifascism inriktad på Tyskland. Utöver Kommitténs medvetna 

inriktning mot Tyskland har detta sin bakgrund i två faktorer. För det första blockerade 

socialdemokratins ledning aktivt försöken till att skapa en bredare antifascism i allmänhet och 

i synnerhet blockerades försöken att använda den antifascistiska sammanhållningen till att 

skapa andra samarbeten inom arbetarrörelsen bortom antifascismen. Socialdemokratin kunde 

blockera överföringsförsöken eftersom partiet hade en så stark dominans i Sverige och 

behövde inte samarbeta med kommunisterna eftersom SAP redan satt i regeringsposition. I 

Frankrike var det socialdemokratiska partiet mycket svagare och samarbetet med 

kommunisterna förde partiet till makten i valet 1936. 

För det andra var den snäva antifascismen i Sverige till skillnad mot den franska och spanska 

antifascismen svårare att överföra till andra områden. Den franska antifascismen kunde 

innefatta ett motstånd mot dåliga arbetsvillkor, vilket följaktligen relativt enkelt kunde 

omformuleras i reformförslag till kortare arbetsveckor som de bägge arbetarpartierna kunde 

gå till val på. Steget var längre mellan det svenska motståndet mot den utländska fascismen 

och något konkret dagpolitisk förslag. 

Folkfrontspolitiken överlag, men i denna uppsats diskuterad i anslutning till Jansson-Mineur-

kommittén, ledde inte till någon drastiskt medlems- eller röstmässig ökning för SKP. Dock 

normaliserades partiet i viss grad, något som bör gett partiet större manöverutrymme och 

möjlighet till inflytande. Genom att Kommittén fungerade som ett forum för intern kritik 

inom socialdemokratin i samband med bojkottsfrågan inför Berlinolympiaden 1936, skapades 
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potentialen för att påverka socialdemokratin indirekt. Genom bildandet av och inflytandet 

över Kommittén, skapade SKP förutsättningarna för att vrida SAP åt vänster, en agenda som 

förvisso delades av vänstersocialdemokraterna inom Kommittén. Trots att förutsättningarna 

skapades, ledde det inte till några resultat. SAP och LO förändrade inte sin inställning i 

bojkottsfrågan. 

Folkfrontspolitiken har sällan varit det direkta ämnet eller forskningsproblemet för den 

tidigare forskningen om SKP. Eftersom folkfrontspolitiken oftast tagits upp i förhållande till 

andra ämnen och problem, eller diskuterats i förbifarten, saknas i många fall både 

konkretisering och problematisering. Exempelvis diskuterar Kennerström SKP:s 

folkfrontspolitik med en god analytisk skärpa, men hela tiden i relation till det huvudsakliga 

undersökningsämnet: Socialistiska Partiet. Björlin ger en unik inblick i hur det svenska 

partiets folkfrontspolitik formades av Komintern, men inte vad som hände sen: hur den 

faktiskt konkret såg ut. Lundviks bok om Spanienrörelsen visar tydligt på SKP:s roll i denna 

rörelse, men utrymmet för en längre undersökning och diskussion om folkfrontspolitiken 

saknas. Dessutom saknar den svenska forskningen en tydlig koppling till den internationella 

forskningen och i allmänhet en blick söderut. Den internationella forskningen har ett fokus på 

de länder där folkfrontspolitiken faktiskt hade framgångar, där det skapades en 

folkfrontsrörelse ända upp på högsta nivå. 

Det min uppsats bidragit till är att på en konkret och detaljerad nivå undersöka och diskutera 

hur kommunistpartiet agerade med folkfrontspolitiken som kompass och vilka resultat det 

fick. Vidare har jag med hjälp av överföringsmodellen försökt väva in ett komparativt – med 

ambitionen att vara transnationellt – perspektiv som ansluter sig till den internationella 

forskningen. Därmed kan den ”misslyckade” folkfrontspolitiken i Sverige relateras till den 

”lyckade” folkfrontspolitiken som har varit i fokus för den internationella forskningen. Jag 

menar att jag på detta sätt gett ett tentativt svar på frågan: Varför bidrog folkfrontspolitiken 

till att skapa en folkfront ända upp på högsta nivå i Frankrike och Spanien men inte i Sverige? 

Givetvis har mina resultat sina begränsningar, eftersom det bara är kommunistpartiets 

agerande inom en organisation som har undersökts. Folkfrontspolitiken skapade många andra 

initiativ och förändrade kommunisternas agerande på många andra plan: inom de fackliga 

organisationerna, i riksdagspolitiken, i regional- och kommunalpolitiken och så vidare.  
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Det finns två resultat i denna uppsats som jag vill lyfta upp, eftersom jag tror att dessa är 

generaliserbara både i förhållande till den svenska situationen och till den internationella 

kontexten. 

Det första är en minimumdefinition av vad folkfrontspolitiken innebar ur en taktisk synvinkel, 

bortom de större frågorna på en högre nivå som inställningen till den ”borgerliga 

demokratin”, viljan till samarbete med socialdemokraterna, den förändrade inställningen till 

nationen etcetera. Denna minimumdefinition av folkfrontspolitiken är ännu viktigare för ett 

land som Sverige, där det i praktiken inte spelade så stor roll om kommunistpartiets 

inställning till exempelvis den ”borgerliga demokratin” förändrades, då partiet ändå aldrig var 

i en maktposition där denna inställning påverkade det historiska skeendet. Jag menar att 

folkfrontspolitiken med denna minimumdefinition kan sammanfattas som en taktik som gick 

ut på att påverka genom inflytande, vilket kommunisternas agerande inom Jansson-Mineur-

kommittén visar. Detta skiljer sig från den tidigare klass-mot-klass-perioden, där partiet inom 

och genom sina frontsorganisationer försökte påverka genom kontroll, med Röda 

Frontförbundet som exempel: det hade ingen självständighet i förhållande till SKP. 

Sammantaget handlar det om hur kommunistpartiet utövade makt. 

För det andra har mina resultat visat hur central socialdemokratin var, vilket knappast är 

någon nyhet, men uppsatsen har inte bara konstaterat att det var så, utan också undersökt hur 

och varför. Utan vänstersocialdemokraternas stöd till Jansson-Mineur-kommittén hade den 

antagligen haft svårt att få den omfattning den fick, samtidigt som den andra delen av 

socialdemokratin effektivt blockerade alla försök från kommunisterna att överföra den 

antifascistiska sammanhållningen och samarbetet till andra områden. Kommunistiska 

Internationalens organisatoriska form medförde att folkfrontspolitiken fördes ut i en relativt 

likartad form i länder med vitt skilda förutsättningar. Den viktigaste faktorn bland mängden 

förutsättningar var det socialdemokratiska partiets maktposition. Resultaten av 

folkfrontspolitiken måste förstås mot bakgrund av denna faktor. Det bör noteras att vikten av 

socialdemokratin som central förklararande faktor antagligen är relaterad till partiets faktiska 

maktposition. I Sverige och Skandinavien med ett dominerande socialdemokratisk parti var 

det en helt central faktor, i Frankrike med ett svagare parti var troligen balansen i förhållande 

till andra faktorer större. Detta visar en begränsning i denna uppsats. Eftersom 

socialdemokratin var så viktig för folkfrontspolitikens resultat i Sverige, hade dess agerande 

och karaktär kunnat undersökas ännu tydligare. 
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Dessa två resultat bör tas i beaktande vid framtida forskning om folkfrontspolitiken. I den 

svenska forskningen är ett fortsatt fokus på en organisatorisk basnivå är legitimt, eftersom det 

bara var där folkfrontspolitiken fick några konkreta resultat. För att bättre förstå 

folkfrontspolitiken i Sverige skulle det behövas mer kunskap om SKP:s agerande inom 

Spanienrörelsen. Vidare kan ett större fokus på lokalnivån bortom de största städerna ge en 

fördjupad bild av folkfrontspolitiken i Sverige. Det är möjligt att det i högre grad skapades 

olika former av sammanhållning och samarbete på platser där den socialdemokratiska 

partiapparaten inte var lika stark eller där SKP hade större inflytande. 

Ett forskningsproblem som var närvarande i början av denna forskningsprocess, men som föll 

bort på grund av frågans mycket stora omfattning och komplicerade karaktär, är relationen 

mellan folkfrontsperioden och den kommunistiska rörelsens utveckling under 

efterkrigsperioden. De Västeuropeiska kommunistpartiernas antagande av den ”fredliga vägen 

till socialismen” och de Central- och Östeuropeiska ”Folkdemokratiernas” upprättande är 

processer med världshistorisk betydelse. I bägge dessa processer fyllde folkfrontsperioden en 

åtminstone symboliskt viktig roll, samtidigt som folkfrontsperiodens taktikändring och 

försvaret av den ”borgerliga demokratin” innebar att ett ytterligare steg närmast ofrivilligt 

sköts in i den marxistiska stadieteorin: ett oftast ambivalent steg mellan kapitalismen och den 

proletära diktaturens socialism.
230

 En förståelse av denna relation kräver inte bara kunskap om 

kommunistpartiernas officiella ideologi eller teori, den kräver också kunskap om politisk och 

organisatorisk praktik på en basnivå. Därför behövs mer kunskap om folkfrontspolitiken. 

För att till sist sluta där uppsatsen började: innebar den sammanhållning och det samarbete 

som skapades inom och av Jansson-Mineur-kommittén att vägen jämnades för 

kommunismen? Ledde ”enhetsfronten” till framgångar för SKP? Nej, men folkfrontspolitiken 

förde med sig ett nytt och förändrat sätt att förhålla sig till organisationerna utanför – men 

under inflytande av – kommunistpartiet. Därmed skapades breda och slagkraftiga 

antifascistiska organisatoriska samarbeten. Dessa ledde dock i sig inte automatiskt till några 

drastiska framgångar för kommunistpartiet. När kommunisterna försökte använde den 

antifascistiska ”enheten” för att jämna vägen i andra frågor, stötte de på hinder på vägen som 

inte övervanns. Sammanhållning och samarbete inom vissa områden överfördes aldrig av sig 

själv till andra områden eller till framgång för kommunistpartiet. För ingenting förändras av 

sig själv. 

                                                 
230

 McDermott & Agnew, s. 132–133.   
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Summary 
The Popular Front Policy was introduced by the Communist International after the Nazis 

seized power in Germany and after acts of spontaneous anti-fascist unity in France in 

February 1934. The Communists tried to achieve a broad unity especially within the working 

class movement, defending “bourgeois democracy” from fascism. In France and Spain, the 

Popular Front movement was extensive and gained governmental power in 1936. In Sweden, 

this never happened. Almost no unity was achieved within the upper levels of the working 

class movement. There was no official cooperation between the Communist Party of Sweden 

and the Social Democratic Party. But there were some examples of unity within the lower 

levels of the working class movement. 

One of these examples was the Jansson-Mineur-Committee (1935–1938). This Committee 

was formed to work for the release of two Swedish seamen who had been imprisoned in 

Germany 1934 and 1935, Erik Jansson and Knut Mineur.  

The research aims of this study is to examine how the Popular Front Policy was applied by the 

Communist Party of Sweden, how the Party attempted to achieve unity within and through the 

Jansson-Mineur-Committee. My focus is the practical organisational level. Furthermore, the 

aim is to study if and how the unity within the Committee led to unity beyond the Committee 

and anti-fascism, in other levels or areas of the political field and if this led to progress for the 

Communist Party. 

1. How did the Communist Party act to shape the Committee based on the Popular Front 

Policy? 

2. What were the results and how extensive was the unity created by and within the 

Committee? 

3. How did the Committee and its members act to broaden the anti-fascist unity beyond the 

struggle for Jansson-Mineur and what was the result? 

4. To what extent was the unity transferred into unity in other areas or questions and into 

progress for the Communist Party and which crucial factors influenced this process? 

To answer these questions, the internal and external material of the Committee, the 

Communist Party and the other involved organisations have been examined. 
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The study shows that the Communist Party initiated the formation of the Jansson-Mineur-

Committee. There were fragmented protests against the imprisonment of the two seamen, but 

the Communists, mainly one leading Party member, intervened and channelled these protests 

into and through the Committee. The Communists never had formal majority in the 

Committee, but since two Communists was given the most important positions, as Secretary 

and Treasurer, and especially since the Secretary did most of the work, I show that the 

Communists had a major influence on the Committee, by influencing the tactical choices 

made in the day-to-day activities. Therefore, the Popular Front Policy had major influence on 

the Committee.  

The Committee had broad and significant support from the working class movement. Among 

the 14 persons that the Committee was composed of, there were representatives from 

important trade unions and from different levels of the Social Democratic Party in Stockholm. 

Most significant was the local branch of the Social Democratic party in Stockholm. One of 

the leading Social Democrats in Stockholm was the chairman of the Committee. But the 

Committee was only centred to Stockholm. Beyond the 14 members, the Committee 

mobilised a large support and managed to create both spaces and activities, where the 

different organisations of the working class movement cooperated and acted jointly. In 

relation the previous class-against-class period, the cooperation was remarkably successful. 

But in comparison with the Spanish solidarity movement active in the same time, it was quite 

marginal. 

Did the unity created within and by the Committee lead to unity in different areas, and to 

progress for the Communist Party? The short answer is no.  

The activities of the Committee went beyond the Jansson-Mineur question, but never further 

than anti-fascism directed against Nazi Germany. The anti-fascism of the Committee was 

narrow. The achieved unity was also never transferred into unity in other political areas 

beyond anti-fascism. Why? The most important factor was the dominance of the Social 

Democratic Party within the working class and the fact that Sweden had a Social Democratic 

government. The Social Democrats did not need the Communists and had enough power to 

effectively stop the Communists attempt to transfer the anti-fascist unity into unity beyond 

anti-fascism. 

Furthermore, the anti-fascism in France and Spain was broader from the beginning; it was 

aimed at both the domestic and the foreign situation while the anti-fascism of the Committee 
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was only directed against foreign fascism, which tended to be the case for Swedish anti-

fascism overall. This is was because the Social democratic government had already 

marginalised the growth the fascist movement in Sweden. 

In comparison to the development in France and Spain and the Communist Party of Sweden’s 

own plan, the Popular Front Policy and the achieved unity did not lead to any major successes 

for the Party. It did gain some members and the electoral support rose, but only slightly. But 

the Communists were partly brought out of isolation, the party was normalised and the 

possibilities to indirectly affect the political process increased. 

The main contribution of my study is that I have shown, on a concrete and practical 

organisational level how the Popular Front Policy was applied by the Communist Party. To 

summarise, on this basic level, I would describe the Policy as a tactic in which the 

Communists exercised power within other organisations through decisive influence. This 

differs from especially the previous period, where the Communists exercised power within 

other organisations through control. The latter tactic meant that the organisations that were 

formed by the initiatives of the Communist Party never were independent. The Jansson-

Mineur-Committee on the other hand, was never controlled by the communist party, it was 

not a communist front, but the communists had decisive influence over the organisation.  

Finally, I have also concretely shown how and discussed why the Social Democratic party in 

Sweden stopped the unity from being transferred beyond anti-fascism. The character and the 

actions of the Social Democratic party should always be taken into consideration when 

studying the Popular front policy. 
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