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Passageraren, eller hur jag tycker det är att resa: Representationskritik och filosofisk 

folkbildning på bästa sändningstid  
 

I Vad som helst … till synes kommenterar berättarrösten: ”När man säger att man filmar 

vad som helst gör man ändå val”. Idén var att ”filma något varje dag: franska 

situationister, tyska konstnärer, ett obekvämt par som var psykologer till yrket, en 

filosof”.1 Bland dessa skärvor dyker en demoniskt belyst tänkare upp, förvillande lik 

Michel Foucault, men en annan Michel (Aimé Michel) som beklagar ”att den 

västerländska hjärnan håller på att tömmas” och att ”oordningen befriar människan från 

insikten om hennes egen tomhet.”2  

   I Eric M. Nilssons filmer uppstår sammanhang trots att filmens form tycks motverka 

just möjligheten till ett sådant. Vad som helst ... till synes belyser även den övergripande 

paradoxen i Nilssons konstnärskap: hans experimentella filmer gjordes för televisionen. 

Nilsson var från 1961 anställd som producent och filmare för Sveriges Radios 

filmavdelning, men lämnade tjänsten under hösten 1967 för att arbeta på frilansbasis. Han 

hade då gjort ett 50-tal kortfilmer som alla visats på tv. Chefen för Filmavdelningen, 

Lennart Ehrenborg, förblev den viktigaste uppdragsgivaren fram till och med 

omorganiseringen av Sveriges Radio/TV 1969/70, och därefter blev de även vänner. 

Filmerna var både nyskapande, experimentella och visades under många år i den 

generösa tablån för ”konstnärlig kortfilm”.3 Vad som helst ... till synes var en av flera 

filmer som Nilsson gjorde som frilansfilmare för Sveriges Television under senare delen 

av 1970-talet.  

 Nilssons filmer aktualiserar även den estetik, reflekterande utblick och kritiska 

impuls som brukar förknippas med essäfilmen. Essän har ju kallats ”den omöjliga 

genren”, eftersom den per definition utmanar just gränserna mellan teori, politik, 
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polemik, filosofi och poesi. Två utmärkande kännetecken är ändå att det handlar om ett 

uttryck som är reflekterande och med en avsändare som tydligt delger sitt personliga 

intresse och engagemang för ett ämne, ett tema, eller en företeelse. Montaigne underströk 

just den personliga utblicken, att författaren därigenom delger och reflekterar över sitt 

perspektiv på världen, snarare än världen eller sakernas tillstånd i sig.5  

Essäfilmen erbjuder följaktligen ett alternativt filmpoetiskt uttryck som undflyr 

filmindustrins och finansieringssystemens givna genrekategorier. Samtidigt finns en 

viktig förebild i efterkrigstidens franska kortfilmsformat och den surrealistiska filmen, 

som ju även är det sammanhang vi förknippar med essäfilmens mest hyllade auteurer 

Alain Resnais, Agnès Varda och Chris Marker. Där finns en säregen kombination mellan 

kritisk kunskapsproduktion, uttalad subjektivitet och formexperiment som i vidare 

bemärkelse påminner om spännande skärningspunkter mellan avantgardefilm och 

dokumentärfilm; filmer som undersöker mediets möjligheter att uttrycka, men som även 

gör oss kritiskt medvetna om våra egna förväntningar inför bilder, inspelade ljud och 

avbildad verklighet. Denna formmedvetna tendens uppmärksammar ”funktionen att 

uttrycka” som något centralt även för dokumentärfilmen.6 Eric M. Nilssons verk 

förkroppsligar essäfilmens mest typiska uttryck, som Jean-Luc Godard strålande 

sammanfattar i Histoire(s) du cinéma: ”En form som tänker och en tanke som formar”.7 I 

det följande väljer jag att titta närmare på en av de filmer som Nilsson och fotografen 

Åke Åstrand gjorde för Filmavdelningen under en resa till Frankrike, men inledningsvis 

vill jag påminna om det mediehistoriska sammanhanget och den unika 

produktionskontexten för en större del av Nilssons filmer. 

 

Tv-auteur och fri filmare 
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Som tv-producent, regissör, cinefil och konstvetare var Lennart Ehrenborg en 

nyckelperson bakom Nilssons många filmer för tv under 1960- och början av 1970-talen. 

Filmavdelningen vid Sveriges Radio kom att utvecklas till en påfallande självständig 

enhet med ett generöst system som gynnade frilansfilmer och även uppmuntrade 

amatörfilmare, konstnärer och fotografer att utforska filmmediets uttryck genom 

kortfilmer på fria teman, liksom för utbildningsfilmer och reflektioner om specifika 

platser, personer eller företeelser. Filmavdelningens produktion inskränktes aldrig av 

någon snäv genredefinition. Mångfalden av uttryck och olika stilgrepp speglade 

framförallt ett genuint intresse för gestaltade filmberättelser i kortformat. Enligt 

produktionsrapporter hann denna enhet samarbeta med omkring 60 frilansfilmare och 

Ehrenborg hade även som producent stor frihet att finansiera de projekt han personligen 

fann intressanta.8 Unga filmskapare, även amatörer utan tidigare erfarenhet, försågs med 

16 mm-film, kameror och fick assistans med klippning och ljudredigering i Sveriges 

Radios lokaler. Om producenten uppskattade det råklippta materialet fick de ersättning 

som frilansfilmare och avdelningens personal färdigställde filmen inför programsättning 

och sändning. Bland de många som paradoxalt nog premiärvisade sina första verk i tv 

återfinns Jan Troell, Bo Widerberg, Karsten Wedel och Lars-Lennart Forsberg. Vid sidan 

om de många egna filmer och studioprogram som enheten producerade, ansvarade 

Filmavdelningen även för inköp av utländskt material. Bland andra typiska essäfilmer 

som nådde den svenska tv-publiken under 1960- och 1970-talen finns flera titlar av Chris 

Marker och Harun Farocki. Filmavdelningens kulturprogram som ”Nattstudio. Kortfilm 

idag” försåg tv-publiken med bland annat det senaste inom amerikansk experimentfilm.9  

   På 60-talet kom de lätta filmkamerorna och den bärbara ljudutrustningen att helt 

förändra dokumentärfilmens uttryck och tv-filmen närmade sig de direkta tilltalsformer vi 
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idag förknippar med televisionen. Filmavdelningen fortsatte att producera film på 16 mm 

och från att ha arbetat med pålagd speakerröst gick utvecklingen mot ett mer 

okommenterat uttryck, en observerande kamera eller ett direkt tilltal i linje med 

influenserna från USA (Direct cinema), Storbritannien (Free cinema) och Frankrike 

(cinéma vérité). Eric M. Nilsson har själv berättat hur Ehrenborg uppmanade honom att 

göra ”free cinema” i början av 1960-talet, något som 1963 resulterade i kortfilmerna 

Djurgårdsfärjan, Kök och Taxi.10 

   I samband med omorganiseringen av Sveriges Radio och öppnandet av TV2 lades 

Filmavdelningen ned och ersattes av ett helt annat system att producera dokumentärfilm, 

vilket betydligt försvårade för filmprojekt på frilansbasis. Jag har skrivit på annat håll om 

det tomrum som uppstod kring den gestaltade dokumentärfilmen i samband med 

objektivitetsdebatten vid tiden för omorganiseringen. Nilssons reflektion över disciplin 

och ritualiserade gester på Kristofferskolan missförstods som ett samhällsprogram utan 

hänsyn till den förväntade ”opartiskheten”.11 Men även om det var Samhällsredaktionen 

som producerade filmen, var den helt i linje med de kreativa principer för tankeväckande 

oordning och en engagerad blick som just utmärker Eric M. Nilssons estetik. 

 

Filmbilder i dialog och kontrastverkan: Passageraren 

Passageraren, eller hur jag tycker det är att resa premiärvisades i tv den 5 januari 1966 

klockan 22.10, med efterföljande repris den 15 januari klockan 15.00. Det är värt att 

notera hur filmen som kreativt uttryck tog plats i programtablån, särskilt med tanke på det 

begränsade antalet program och det faktum att det bara fanns en kanal fram till de första 

provsändningarna av TV2 1968 och de reguljära sändningarna som inleddes 1970. Det 

sändes totalt tolv program den dagen och innan Nilssons film visades ett lättare 
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underhållningsprogram, ”Hum om”, och sist ut den kvällen var en teaterpjäs. Nilssons 

film är klassificerad som ”reportage” i SVT:s katalog, men i Svenska Dagbladet beskrevs 

filmen som en ”impressionistisk reseberättelse” enligt följande: ”En med nakna nerver 

upplevd mardröm, förvirrad men samtidigt fylld av outhärdlig skärpa. Den skulle kunna 

kallas ett hatpoem om turistandets absurditeter. Lägg namnet Erik [sic!] Nilsson på 

minnet. Det finns anledning att vänta sig stora ting av honom”.12 Passageraren blev både 

påannonserad och recenserad som en konstfilm producerad för televisionen. Mauritz 

Edström, som anmälde filmen för Dagens Nyheter, hyllade Eric M. Nilsson som den mest 

intressanta regissören inom svensk kortfilm, att det var ett tv-program uppmärksammade 

han snarare genom att hylla filmen som ett lysande undantag från ”den stora, breda 

medelvägen” i televisionens utbud och en kontrast mot ”dessa tusentals malande 

turistfilmer”.13    

   Passageraren parodierar den franska litterära traditionen ”Den nya romanen”. Men 

typiskt nog driver Nilsson även med genrekonventioner som utmärker den filmiska 

reseskildringen; expeditionsfilmen och den antropologiska filmen. Dessutom gör han det 

genom att reflexivt vända ut och in på det personliga reportaget (en vanligt 

förekommande programform i Filmavdelningens utbud); resereportaget som tar 

åskådaren med till exotiska platser, minnesmärken och spektakulära vyer och allt 

levererat med folkskollärarens myndiga stämma i en elegant ram av poetiska intryck och 

lärda referenser. Passageraren både använder sig av, och driver med, dessa konventioner. 

Den centrala frågan som filmen på olika sätt gestaltar handlar om vad det egentligen är vi 

ser, och tror oss se, i de förevisade bilderna. 

Filmsekvenser tagna under en resa till Pyrenéerna ackompanjeras av en extremt tät 

och beskrivande text. Typiskt för Nilssons representationskritik är att texten endast 
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sporadiskt matchar det bilderna visar. Det maniska tempot i den upplästa texten följer 

landskapsvyerna och bildsekvensernas flöde, men kommenterar eller ifrågasätter lika ofta 

vad de föreställer. Helheten blir en filmisk motsvarighet till resenären/passagerarens 

fragmentariska intryck och till hans växande frustration när turistens förväntningar 

krockar med de faktiska platserna och sevärdheterna. Resan tycks inte bli den vilsamma 

distraktion och det välgörande luftombyte som resenären hoppats på. För att gestalta 

denna inre upplevelse av oro och överväldigande intryck, inspirerat av Claude Simons 

roman Vinden, lät Nilsson redigera bort andetagen och de naturliga pauserna från Bo 

Berndtssons sakliga uppläsning. Resultatet parodierar den manliga speakerrösten, eller 

”voiceof God” som präglade efterkrigstidens dokumentärfilmer, journalfilmer och 

televisionens alla utbildningsprogram och som fortfarande lever kvar i filmer vars 

funktion är att förklara, informera och övertyga. 

   Passageraren för oss alltså med på en färd till Pyrenéerna via Paris, men först och 

främst är det en lekfull metafilm med en gestaltad inre resa som tematisk ram. 

”Passageraren”, inte ”resenären”, för en passagerare följer mer passivt med på en resa 

som planerats och genomförs av någon annan och med någon annan vid ratten. Han 

översköljs av sinnesintryck som representeras av filmens gestaltade utblickar och 

upptagna ljud. En viktig detalj är att berättelsen tar sin utgångspunkt i ett imaginärt 

landskap, en målning. Kameran dröjer vid landskapsbilden när berättarrösten levererar 

det komprimerade tvåminuterstalet på temat intryckens fragmentariska natur och det 

fåfänga i att försöka skildra ”vad som faktiskt hände”. Texten måste återges i sin helhet 

här, eftersom dessa noga framsuddade, upplästa ord också bidrar till filmupplevelsen:  

 

Där finns en bild med fåglar, örnar, och vinden blåser upp till storm och 

blixten slår ner mot klippan. Alla rådde honom att resa bort, att koppla av. 
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Vinden. Han öppnade Simons bok på sidan sju: ”hopfogad av korta glimtar 

som i sin tur ofullständigt hade uppfattats av ögat, ord som i sin tur 

ofullständigt hade uppfångats av örat, känslor som i sin tur varit oklara. Och 

allt detta diffust, fullt av hål och luckor som fantasin, och en approximativ 

logik försökte fylla ut med hjälp av slumpartade slutledningar. Slumpartade, 

men därför inte nödvändigtvis felaktiga. Ty antingen är allt en slump och i 

så fall innefattar en historia också, eller rättare sagt består den av sina 

otaliga olika versioner, sina otaliga skiftande aspekter. För det är ju så den 

ter sig, har tett sig och fortsätter att te sig för alla dem som har upplevt den, 

som har lidit av den, uthärdat den, eller haft roligt åt den. Eller också äger 

verkligheten ett eget obetvingligt liv, oberoende av våra sinnen och därmed 

också oberoende av vårt vetande och framförallt vårt behov av logik, och i 

så fall är det kanske lika fåfängt, och lika fullt av besvikelser att försöka 

komma den på spåren, leta reda på den och infånga den, som det är att 

plocka isär de där centraleuropeiska leksakerna som består av en rad allt 

mindre trädockor, inneslutna i varandra, där man slutligen kommer fram till 

nånting oändligt litet, obetydligt, helt enkelt ingenting. Och att nu när allt är 

förbi försöka berätta och rekonstruera vad som händer är ungefär som att 

försöka klistra ihop de spridda ofullständiga skärvorna från en krossad 

spegel. Vi får ett splittrat, löjeväckande och idiotiskt resultat, där endast vår 

tanke, eller rättare sagt vårt högmod, tvingar oss att till varje pris och i strid 

mot alla evidens försöka finna en logisk orsakskedja. Annars skulle vi bli 

vansinniga, medan allt vad förnuftet i själva verket förmår uppfatta är att 

detta kringirrande där vi slungas än åt höger, än åt vänster, som korkar som 

driver redlöst utan att se någonting, enbart inriktade på att hålla huvudet 

ovanför vattenytan, och där vi lider och slutligen dör och det är allt.14  

 

De följande sekvenserna är tagna från färjan över till Tyskland, med pålagt ljud av 

kluckande vatten, och inifrån bilen där en hand trycker på radion och berättarrösten 

kommenterar: ”Och nu är musiken en tysk sjömanssång”, varvid nämnda sång spelas och 

ligger kvar över följande bildsekvens, som visar vägbanan och utsikten från den 
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framrusande bilen. När de kör in i Paris spelas förstås en tidstypisk chanson, den franska 

musikens motsvarighet till vykortsvyn över Eiffeltornet. Men den senare förvrängs nästan 

omedelbart i en optisk effekt orsakad genom att samtidigt filma tornet och köra genom 

Place de la Concordes enorma rondell. Med en blinkning till 1920-talets 

storstadssymfonier har Nilsson och fotografen Åke Åstrand framhävt rytmen och 

dynamiken i den urbana miljön. De har filmat genom ett bilfönster och tempot i montaget 

korresponderar perfekt med speakerröstens maniska flöde och den febrila aktiviteten att i 

ord så detaljerat som möjligt fånga intrycken. Den märkliga effekten blir att turistens 

intryck liksom underordnas den fotografiska detaljen.  

   Sevärdheterna både bekräftas och ifrågasätts allteftersom passageraren jämför dem med 

förväntningarna som väckts genom tidigare vykort och andra människors souvenirer. 

Intrycket av den verkliga Église de la Madeleine reduceras till associationen ”ett vykort 

från Grekland”. Han anländer så till den lilla staden Bagnères-de-Bigorre vid foten av 

Pyrenéerna, mest känd som en kurort för ”välbärgade parisare”. Vyerna och berättarens 

ingående beskrivningar frammanar i sin tur en lång reflektion om hur byggnader kan 

framstå som ansikten, eller vilken mening som går att läsa in i en persons gester och 

mimik. Han kommenterar till exempel hur en fågels huvudrörelse kan gå igen i gesterna 

hos människor ”som levt ensamma alltför länge”.  

   Denna berättelse, eller beskrivning av en berättelse, rinner upp i bergen. Passageraren 

uppehåller sig vid turistens banala betraktelser, köper ett vykort på bergspasset Tourmalet 

och funderar slutligen över krocken mellan förväntningarna och dess oförmåga att infrias. 

Essäfilmens förmåga att undersöka komplexiteten i det valda ämnet kombineras här med 

en humoristisk analys av turistindustrin som för tankarna till Agnès Vardas berömda 

kortfilm med Nice och strandpromenaden i fokus, Du côté de la côte. Men i Nilssons fall 
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ligger tonvikten kompromisslöst på meningsskapandet och bildens tillblivelse, berättelsen 

framhäver relationen mellan röst och text, text och bild, statisk vy och rörlig bild utan att 

släppa turistens upplevelse av obehag och bildernas bedrägeri. Överflödet av intryck 

hindrar honom från att koppla av och så denna gnagande känsla av att vara lurad. Vid 

anblicken av det forsande vattenfallet, som markerar filmens slutscen, anklagar berättaren 

dess ”groteska närvaro” och förklarar att passageraren känner sig snuvad på upplevelsen: 

”Det skulle ha varit fåglar, en vind skulle ha blåst upp och en klippa träffad av blixten 

…”. 

   Textens täthet framhävs som sagt av den redigerade inläsningen och röstens 

känslomässiga distans till orden. Metoden att tänja filmens audiovisuella uttryck och dess 

meningsskapande genom att synliggöra montaget både linjärt och i djupled är också 

något jag generellt förknippar med Nilssons filmkonst. Ordvalet är alltid originellt och 

tankeväckande, oväntat men aldrig rent excentriskt eller tömt på möjliga tankefigurer. 

Den framförda texten är alltid både mening och röst, språkfigurer och tonläge. 

Berättarrösten går i dialog med det bilderna visar, men det förekommer ofta ett lekfullt 

glapp mellan det bilderna påstår och det berättarrösten kommenterar. Vid ett tillfälle visas 

en tagning med en man och en hund. Berättaren säger att det troligtvis är en fåraherde 

och hans hund, men ändrar sig omedelbart och påstår istället att det nog är en 

sprängningsexpert, eftersom det är ett pågående bygge i närheten, ”kanske var det en 

sprängning jag just hörde, eller också var det åskan”. 

 

Filmen som expériment pourvoir 

Relationen mellan bilderna och vad de visar är aldrig tagen för givet i Eric M. Nilssons 

filmer. Bilden underordnas aldrig texten och inte heller kan orden frikopplas från rösten 
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som uttalar dem. Edström beskrev det så fint: ”Orden kastas in i bildmassan och 

förvandlar den. I filmen upplever vi en verklighet – turistresans myt, kunde man också 

säga – och beskrivningen av denna verklighet på samma plan, och ’osäkerhetsfiktionen’ 

lägger ytterligare till en kritik av beskrivningen.”15 Även i Djurgårdsfärjan som helt 

saknar berättarröst präglas filmen av en medveten lek med motiv, rörelse och bildens 

ram. Ljudupptagningen redigerades i efterhand för att ge filmen den där känslan av 

omedelbarhet som utmärkte ”free cinema”, men det finns en reflekterande närvaro bakom 

kameran och vid klippbordet även för denna vardagsdokumentation och återgivningen av 

miljöljud. Filmen handlar helt enkelt om själva det filmiska maskineriet genom vilken 

verkligheten även ofrånkomligen förändras. Passageraren är en essäfilm och ett 

experimenterande med filmens expressiva och gestaltande möjligheter. Det är, med 

Nilssons egna ord, ”ett forskningsprojekt som kräver att bli undersökt”.16 I den 

bemärkelsen framstår Passageraren som resultatet och metoden för en mångbottnad 

allegori över själva representationen och bildförmedlingen. Detta mångåriga, konstnärliga 

forskningsprojekt förkroppsligar begreppet expériment pourvoir, ett uttryck och en 

möjlighet som Pierre Schaeffer, musiker, ingenjör, författare och chef för Centre Pierre 

Bourdan (Forskningsavdelningen vid Frankrikes radio och tv), hyllar i sitt svar till frågan 

”Kan kataloger vara farliga?” som Nilsson ställer i ”Två faror hotar mänskligheten: 

ordning och oordning” angående media som arkiv och minne. Schaeffer svarar: ”Il ne 

faut pas simplifier les choses”, ”Man får inte förenkla saker och ting”. Detta skildras i 

några filmade glimtar som alltmer tycks sammanfatta Eric M. Nilssons eget projekt – att 

plocka bitar av ljud och bild, fragment av aktualitetsmaterial och sedan sätta samman 

dem i sinnrika, associativa och lekfullt absurda mönster, som närmast påminner om 

subjektets/filmarens egna essäistiska utblick på världen. 
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