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”Det var då i TV2”: Det politiska sjuttiotalet som mediehistoria och 
kulturellt minne 
 

Av Malin Wahlberg 

 

Bakom TV’n ändrades ljuset utanför fönstren. 

[…] 

Det är snart mars 1965. 

För var dag 

Dödas allt fler i USA’s vidriga krig. 

Snöflingorna på fotot av president Johnson 

vid tiden för de sista bombningarna 

i Nordvietnam – han steg 

ut eller in i en bil – faller 

allt tätare over de vita siffrorna. 

Fler döda, fler rättfärdiganden, tills allt snöar igen 

i den natt som slutgiltigt 

ändrar sitt ljus utanför fönstren.1 

 

Dikten ”Om kriget i Vietnam” av Göran Sonnevi publicerades i BLM 1965. Protesterna 

världen över mot USA:s intensifierade bombningar över Vietnam började höras även i 

Sverige. I juni samma år anordnade Sköld Peter Matthis och Åsa Hallström en liten 

manifestation på Hötorget som blev föremål för polisingripande och mediernas 

uppmärksamhet. Det blev startskottet för den svenska Vietnamrörelsen och 1966 bildades 

DFFG, De förenade FNL-grupperna.2  

Sonnevis dikt hänvisar inkännande till glappet mellan mediebevakningen och det 

pågående kriget, mellan det tysta snötäckta Stockholm och insikten om krigets kaos, död och 

förtvivlan i ett avlägset land. Vietnamkriget brukar ju kallas ”det första tevesända kriget”, 
																																																								
1/ Göran Sonnevi, ”Om kriget i Vietnam”, in Bonniers Litterära Magasin no 3, 1965.  
2/ Kari Andén-Papadopoulos, Kameran i krig. Den fotografiska iscensättningen av kriget i svensk 
press (Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2000), 145-146.   
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men de internationella nyhetsbyråerna i fråga (de amerikanska AP och UPI, brittiska Reuters 

och franska AFP) var ju ensidigt vägledda och informerade av amerikanska intressen i 

Saigon. Journalister, fotografer och filmare reste på egen bekostnad till Vietnam för att 

nyansera bilden av kriget och skildra det vietnamesiska motståndet och civilbefolkningens 

lidande. Vittnesmål i ord och bild från krigszonen spreds över nationsgränser och blev tidigt 

föremål för filmvisningar och föredrag inom en växande internationell proteströrelse. 

Tongivande filmreportage som Felix Greenes In North Vietnam (1967) och Roger Pic och 

Wilfred Burchetts Malgré l’escalade (1967) nådde även tevepubliken i Europeiska länder. 

Men att den poetiska och djupt USA-kritiska filmen Loin du Vietnam från samma år (av Joris 

Ivens, Chris Marker mfl) visades i svensk teve redan 1968 är intressant och unikt för just den 

svenska mediehistorien. Här blev solidaritetsfilmen paradoxalt sätt även ett inslag i den 

nationella televisionens dokumentära programutbud. Långt innan Olof Palme höll sitt 

berömda decembertal 1972, var svenska aktivister i kontakt med den sydvietnamesiska 

befrielsefronten och bidrog aktivt till att Vietnamesiska filmer distribuerades tillsammans med 

andra uppmärksammade dokumentärfilmer. Från och med 1967 kan man se en gradvis 

utveckling i det svenska teveutbudet där Vietnam förvandlades från att endast vara föremål 

för nyhetsinslag, till att bli ämnet för filmer som representerade effekterna av kriget och som 

uttryckte solidaritet med ”det vietnamesiska folket”. När TV2 öppnade för reguljära 

sändningar under programåret 1969/70 var de relaterade filmerna och studioprogrammen ofta 

i linje med de tre övergripande målsättningarna för FNL: ”(1) USA ut ur Vietnam!, (2) Stöd 

det vietnamesiska folket på deras egna villkor!, (3) Bekämpa den amerikanska 

imperialismen!”.3    

 

Att minnas det första tevesända kriget 

																																																								
3/ Kari Andén-Papadopoulos, 145; Se även Åke Kilander, Vietnam var nära. En berättelse om FNL-
rörelsen och solidaritetsarbetet i Sverige 1965-1975. Stockholm: Leopard förlag, 2007.  
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Som medieforskare intresserar jag mig för produktionshistoria och de dokument och 

programdetaljer arkiven erbjuder, med syftet att närmare studera den alternativa filmhistoria 

som Vietnamdokumentärerna utgjorde i Sveriges Radios programtablåer. Tidigare forskning 

bidrar till att teckna sammanhang och övergripande strukturer, men jag vill även ställa mer 

övergripande frågor om hur rörliga bilder är formativa för våra föreställningar om det 

politiska sjuttiotalet. Vari består det historiska värdet i gångna tiders bevakning av ett 

turbulent världspolitiskt nu?  

Redan 1981 myntade den amerikanska teveforskaren Charles Montgomery Hammond 

begreppet ”The Image Decade” för åren 1967-1975. I Sverige sändes 1987 en 

tillbakablickande teveserie med rubriken Det var då i TV2. Ett avsnitt handlar om Fakta-

redaktionens bevakning av Vietnamkriget.4 Margareta Wästerstam hälsar tittarna välkomna 

framför en TV2-logga dekorerad med ett trassel av utriven 16mm-film och en bandspelare 

med dinglande ljudtejp. Programmet bjuder på ett samtal med Fakta-producenten Roland 

Hjelte och en serie representativa utdrag ur filmer av Ingrid Dahlberg, Lars Hjelm och Peter 

Limqueco, Ingela Romare och Lennart Malmer, samt John Sune Carlsson och Lars 

Hallengren. Lennart Malmer och Ingela Romare medverkar även i studiosamtalet. De gjorde 

många av de mest uppmärksammade filmerna från krigets Vietnam. De var även på plats med 

sina kameror i Guinea-Bissau 1974 då Frelimo proklamerade självständighet från Portugal. 

Tilltalet i Det var då i TV2 är pedagogiskt och framställningen ger onekligen en belysande 

redogörelse för filmerna som gjordes och hur redaktionerna sökte förena världspolitik och 

solidaritet med televisionens folkbildande uppdrag. Däremot saknas en mer övergripande 

kommentar om kopplingen mellan den internationella Vietnamrörelsen, alternativ 

filmdistribution och förhandlingen kring radikalt programinnehåll i början av sjuttiotalet. 

																																																								
4/ ”Det var då i TV2: Vietnam”, (TV2, 1987-06-24. Programledare: Margareta Wästerstam). Gäster i 
studion var bland annat Fakta-producenten Roland Hjelte, och filmskapare Lennart Malmer och Ingela 
Romare som gjorde ett flertal av de Vietnamfilmer som Faktaredaktionen visade mellan 1971-75. De 
arbetade även som frilansare och producerade själva några program för teve.  
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Radiolagens direktiv om ”saklighet” och ”objektivitet” hamnade ideligen i fokus för den 

massiva kritiken mot ”vänstervridningen” i TV2, något som Leif Furhammar 

uppmärksammar i boken Med TV i verkligheten. 

Det var då i TV2 är ett tydligt exempel på ”nostalgi-teve”, det vill säga en historisk 

tillbakablick baserade på mediebolagets egna produktioner. Typisk nog nämner man inget om 

de många utländska Vietnamfilmer som också ingick i den dokumentära programtablån. 

Program om tidigare program producerar ”teve-minnen” som i sig blir fascinerande 

dokument; en påminnelse om att televisionen inte bara genererar bilder av världen och 

samtiden, utan även re-producerar tidigare mediehändelser och influerar vår upplevelse av det 

förflutna. [Illustration ungefär här] 

Dokumentärfilmen är ett kreativt uttryck där återbruket av historiskt film- och 

mediematerial ofta påminner om att televisionens bildflöde, som ursprungligen hyllades i 

termer av närvarokänsla och gränsöverskridande mediering i nuet, ofta i efterhand blir en 

projektionsyta för historiska berättelser. The Black Power Mixtape 1967-75 (Göran Hugo 

Olsson, 2011)5 och Om våld/Concerning Violence (Göran Hugo Olsson, 2014) har till 

exempel rönt stor uppmärksamhet vid filmfestivaler världen över. De två fristående 

kompilationsfilmerna har väldigt olika uttryck, men förenas tematiskt och tidsmässigt i 

arkivmaterial som här återuppstår och effektivt gestaltas till effektiva, medryckande collage 

av svenska tevefilmer från sextio- och sjuttiotalet. Olssons filmer, baserade på originalkopior 

av 16mm-film i SVT:s arkiv, påminner om hur teveteam från Sveriges Radio bidrog till att 

uppmärksamma, representera och bevittna krig och politisk kamp världen över. Med stöd av 

några producenter, som paradoxalt nog lyckades skapa en plattform för politiskt motstånd och 

solidaritetsarbete inom ramen för Sveriges Radio/TV, resulterade dessa resor i filmer och 

program som ofta tog ställning mot Vietnamkriget, eller tidigt ifrågasatte Apartheidsystemet i 

																																																								
5  
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Sydafrika. De rapporterade från pågående gerillakamp och kolonialkrig, men tog även 

exempelvis upp kampen för samernas rättigheter i Sverige och Norden. Det är en 

mediehistoria som endast tangeras i Olssons filmer, och som mestadels behandlats i 

översiktsverk på svenska.6  [illustration ung här: Om våld] 

Vietnamdokumentärerna blev föremål för kritiska insändare och anmälningar till 

Radionämnden, men tittar man närmare på breven, protokollen och rapporterna i 

Dokumentarkivet på Sveriges Radio slås man av en långt mer anslående radikal profil på 

kulturprogram och teatersatsningar. Produktioner lanserade under den övergripande rubriken 

“Fiktion” tycks mer sällan ha bedömts som “vinklat” och “politiskt”, eftersom dessa per 

definition knappast kan ha “saklighet” eller “objektivitet” som främsta riktmärke. Däremot 

blev barnprogram och skol-TV föremål för kritik, särskilt när Vietnamkriget eller krigsbrotten 

i Kambodja och Laos skulle förklaras och fördömas inför de yngsta tevetittarna.7 Från 1967 

förvandlas Vietnam från att endast ha varit föremål för nyhetsrapportering, till att även bli 

föremål för uttalade protester mot kriget och filmade vittnesmål om den Vietnamesiska 

vardagen och motståndskampen. 

 

Manifestationer och bilder av motstånd: Vietnamprotesten som mediehändelse 

Russelltribunalen ägde rum den 2-10 maj 1967 i Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm. 

Det var en internationell protest mot USA:s krigsförbrytelser i Vietnam och iscensatt som en 

tribunal med Jean-Paul Sartre som ordförande. Bertrand Russell hade ett år tidigare instiftat The 

Bertrand Russell Peace Foundation i London, som sponsrade evenemanget i Stockholm. De 

																																																								
6/ Den mest detaljerade studien kring ”objektivitetsdebatten” och kritiken mot radikalt 
programinnehåll är boken av Torsten Thurén, Medier i blåsväder (Värnamo: Stiftelsen Etermedierna i 
Sverige, 1997). Andra viktiga texter är Leif Furhammer, “From Affluence to Power. The early 
Swedish TV documentary”, in Monika Djerf-Pierre and Mats Ekström eds., A History of Swedish 
Broadcasting. Communicative ethos, genres and institutional change (Stiftelsen Etermedierna i 
Sverige. Göteborg: Nordicom, 2014), 241-260); Leif Furhammer, Med TV i verkligheten.    
7/ For a thorough study on the framing of the Vietnam War in public TV programming for 
schoolchildren, see Margareta Borg, ”Skol-TV. Traditioner, visioner och former” PhD thesis at Lund 
University, 2006.  
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lokala arrangörerna John Takman, Sara Lidman och Peter Weiss fick först inte lov att organisera 

tribunalen i Stockholm. De uppmanades istället att förlägga det hela till Paris.8 Enligt Staffan 

Lamm och Gunilla Palmstierna Weiss blev premiärminister Tage Erlander så imponerad av att 

bland andra Jean-Paul Sartre och Simone de Beauvoir skulle delta att han motvilligt gav tillstånd 

till Russelltribunalen, men under förutsättning att den inte bröt mot svensk lag.9 Bland de 

internationella deltagarna fanns läkare, journalister, forskare och advokater, men även några 

Vietnamesiska medborgare som flugits in för att vittna om attackerna mot deras byar. Ngo Thi 

Nga och Hoang Tan Hung gav utförliga redovisningar för bombattackernas effekter på civila. 

Pojken Don Van Ngog, endast 9 år, kläddes av naken framför juryn för att blotta hans Napalm-

brända kropp. I filmsekvenserna som Staffan Lamm, Lars Lennart Forsberg och Lena Ewert tog 

blir även själva förevisningen av pojken som bevis en outhärdlig bild. Trots att dessa visuella 

bevis var så centralt för Russelltribunalen som skenrättegång, politisk iscensättning och 

symbolisk manifestation, kunde bilderna som togs under de här majdagarna inte visas på teve. 

Olof Rybeck svarade nej på frågan om evenemanget kunde filmas, och istället bekostades 

råfilmen av The Bertrand Russell Foundation. En färdigställd film blev det först 2004 med 

Staffan Lamms Russelltribunalen, men att delar av filmmaterialet visades vid Vietnam-möten i 

Sverige och vid amerikanska universitet, påminner om filmens betydelse för social mobilisering 

och opinionsbildning inom den internationella Vietnamrörelsen. [Illustration x 2 ung här, 

Russelltribunalen. Foto: Privat, Staffan Lamm] 

Tribunalen återuppstod senare samma år i danska Roskilde (20 nov-1 dec). 

“Vietnamveckan” var en annan omfattande manifestation 1967. Herta Fischer, Sture Källberg, 

Sara Lidman, Jan Myrdal, Sigvard Olsson, Peter Weiss och Gunilla Palmstierna-Weiss 
																																																								
8/ John Takman,   
9/ Staffan Lamm gestaltar sitt minne av händelsen filmen Russelltribunalen (Staffan Lamm, 2004). 
Gunilla Palmstierna-Weiss hänvisade på liknande sätt till Erlanders farhågor inför Russelltribunalen i 
sitt anförande på Tensta Konsthall nyligen, inom ramen för Marion Von Osten och Peter Spillmanns 
utställning om hennes och Peter Weiss teateruppsättning i Berlin 1968, Viet-Nam-Discourse, 
http://www.tenstakonsthall.se/?viet-nam-discourse-by-marion-von-osten-with-peter-spillmann 
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organiserade protesterna som ägde rum 15-21 oktober. En helsidesannons för Vietnamveckan 

publicerades i Dagens Nyheter och i Aftonbladet den 20 oktober, signerad av 300 av Sveriges då 

mest kända författare, konstnärer och skådespelare.10 Det var en svensk motsvarighet till 

protestmarschen i Washington som Chris Marker skildrar i filmen La sixième face du 

Pentagone/The Sixth Side of the Pentagone – en film som Magnus Roselius några år senare 

inkluderade i produktionen ”Filmstudio 2: I skuggan av Vietnam” (SR/TV2, 13 augusti, 1972, 

med en introduktion av Dieter Strand).11   

Året 1967 hade även Gillo Pontecorvos filmdrama Slaget om Alger (La battaglia di 

Algeri 1966) svensk premiär, en film vars skildring av politisk kamp och väpnat motstånd 

under Algerietkriget 1954-1962 hade ett betydande symbolvärde för den växande 

Vietnamrörelsen. Även denna film visades i ”Tvåan” 1972.12 Loin du Vietnam sändes redan 

1968, om än med en tio minuters redig inledning av producent Hans Dahlberg.13  

Vietnam som föremål för uttalade teveprotester mot kriget och amerikansk imperialism 

sammanfaller på ett slående sätt med Russelltribunalen. Den första maj 1967, och alltså dagen 

innan Jean-Paul Sartre förklarar tribunalens öppnande, sänds ett program under kvällen som 

väcker stor indignation: ”Vad är solidaritet?” producerades av John Sune Carlsson från 

Samhällsredaktionen. I programmet medverkade även Jan Myrdal, Svante Foerster, Göran 

Palm och Folke Isaksson medverkade. Ulf Ridefelt skrev en entusiastisk notis i Expressen, 

där han hyllade reflektionen kring ”solidaritet” och ”den ärliga protesten mot slakten i 

Vietnam, mot hungersnöden i tredje världen och mot folkhemmets passivitet inför det globala 

																																																								
10/ Åke Kilander skriver utförligt om Vietnamveckan i Vietnam var nära (  
11/ Markers film visades tillsammans med François Reichenbachs film från 1957 om rekryteringen och 
utbildningen av den amerikanska marinkåren, Les Marines. I sin inledning till filmerna sade Dieter 
Strand att ”Pentagon är huvudsymbolen för militärapparaten och för det samband mellan krigsmakt 
och industri som t.o.m gamle general Eisenhower på sin tid varnade för.” 
12/ ”Slaget om Alger” (SR/TV2, 31 mars, 1972.)  
13 / ”Långt från Vietnam” (TV1, 8 dec, 1968. Producent: Hans Dahlberg) 
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lidandet.”14 I juni sändes en programserie i fem delar under rubriken Rapporter om Vietnam, 

där Hans Dahlberg valt ut några av de mest uppmärksammade internationella 

dokumentärfilmer som till exempel Malgré l’escalade (”Trots upptrappningen”) och Pierre 

Schoendoerffers Pluton Anderson. I serien ingick även den nordvietnamesiska A Distant 

Province och sydvietnamesiska befrielsefrontens produktion Heroic Con Co Island. 15  

De sistnämnda filmerna påvisar kopplingen mellan svenska FNL och den radikala 

programproduktionen om Vietnam som kom att bli än mer påtaglig efter att TV2 öppnat. 

Under krigsprotesternas första år cirkulerade Vietnamesiskt filmmaterial och filmer som dessa 

var föremål för visningar som Vietnambulletinen annonserade. Senare skulle dessa och 

ytterligare filmer distribueras av FilmCentrum, som bildades 1968 och erbjöd en helt ny 

transnationell kanal för filmdistribution. Addresslistan i den tredje filmkatalogen från 1971 

vittnar om det övergripande projektet att ”avkolonisera kulturen”, men även om 

FilmCentrums revolutionära kontakter.16 Här finns kontaktuppgifter till kulturinstitutioner 

som Cinemateken i Rio, Caracas och i Alger, men även Fidel Castros ICAIC i Havanna, 

SLON i Paris och guerillarörelsen Frelimos huvudkontor i Dar es Salaam. Listan inbegriper 

även kontaktuppgifter till filmskapare som Joris Ivens, Ousmane Sembème och Fernando 

Solanas. Vietnamreportagens stora namn som Roger Pic och Felix Greene finns också 

representerade. Det är ingen tillfällighet att tevesändningen 1969 av Greenes film In North 

Vietnam även var resultatet av ett samarbete mellan TV2 och FilmCentrum. 

 

																																																								
14 / Ulf Ridefelt, ”’Leve, herr Carlsson!’”, in Expressen, May 2, 1967. See also Mats Derkert, 
”Engagerande om solidaritet” in Arbetarbladet May, 2 1967. 
15/ ”Rapporter om Vietnam 1. Trots upptrappningen. Franskt reportage.” Prod. Hans Dahlberg (SR/TV 
1967-06-26. Transmitted at 21.45); ”Rapporter om Vietnam 2. Den andra fronten. Två amerikanska 
filmer om den civila hjälpen i Sydvietnam” (SR/TV 1967-07-13. 21.45); ”Rapporter om Vietnam 3. 
Den hjältemodiga ön”. Two North Vietnamese productions, the second a film by the National 
Liberation Front. (SR/TV 1967-07-24. 21.45-22.15); ”Rapporter om Vietnam 4. Reportage fån Syd-
Vietnam av CBS-reportern Morley Safers (SR/TV 1967-08-08. Transmitted at 21.45-22.20)” 
(”Reportage from South Vietnam by the CBS reporter Morley Safers”); ”Rapporter om Vietnam del 5: 
Pluton Anderson” (by Pierre Schoendoerffer. 1967-08-21, kl 20.30).  
16/ Kerstin Allroth, red., Film från tredje världen. En katalog. Stockholm: FilmCentrum, 1971.  
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[Illustration ung här: FilmCentrum] 

  

TV2 inför sändningsstarten 

Innan ett närmare exempel på Sveriges Radios egenproducerade Vietnamfilmer är det 

intressant att hänvisa till några mötesprotokoll och rapporter från planeringen av TV2. I 

februari 1969 var det dags att summera ett år av policy-utkast och programförklaringar för 

den nya kanalen. Magnus Roselius rapporterade för Arbetsgruppen för TV2:s inköpspolicy 

och betonade att ”speciell uppmärksamhet måste ägnas Tredje världens begynnande film. Och 

TV-produktion”.17 Producenten Fakta-chefen Roland Hjelte underströk betydelsen av att 

presentera och förklara på ett begripligt sätt, ”lättfattlighet”, ”publiktillvändhet”, ”mångfald” 

och ”identifikation” är överhuvudtaget uttryck som flitigt förekommer i dessa mötesprotokoll. 

Lars Ag sammanfattade TV2:s programprofil enligt följande: 

 

a. TV2 skall medverka till förändringar i samhället. 

b. TV2 skall framställa programmen så att publiken förstår informationens innehåll (ej 

förutsätta högre utbildning än motsvarande 9-årig grundskola). 

c. TV2 skall så ofta som möjligt göra internationella jämförelser. 

d. TV2 skall ersätta skildringar av pseudohändelser med intresse för reella händelser.18  

 

Att Vietnamkriget var ett kontroversiellt ämne speglas i den markanta ökningen av 

anmälningar som Radionämnden tog emot. Ledamoten Staffan Vängby intervjuades för ett 

specialnummer av Sveriges Radios personaltidning Antennen. Han bekräftade att antalet 

anmälda program mellan 1967-1969 ökade från 99 till 200 och att de sedan januari 1969 ”tar 

																																																								
17/ Magnus Roselius, ”Policy och Profil”, 11 mars, 1969 i SRG, C92 Fakta TV2, F1:2.  
18/ Sammanfattning av Lars Ag i Lars Krantz mötesprotokoll ”Noteringar förda vid TV2s 
programpolicydiskussion den 18 februari 1969” i SRDO, C92, TV2 Fakta.  
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emot en anmälan varannan dag, Vietnam är ett återkommande ämne. Det är det i särklass 

viktigaste ämnet som behandlas vid våra möten”.19 

 

Vietnamfilmer i fokus (några exempel från 1970-71) 

Den första filmen producerades av Roland Hjelte och Ingrid Dahlberg med titeln 7 ton 

bomber per person. 17:e breddgraden, Nordvietnam 1970. Reportern Ingrid Dahlberg och 

fotograferna Lars Hjelm och Peter Limqueco hade, tack vare ett rekommendationsbrev av 

Peter Weiss, till slut fått inresetillstånd av de Nordvietnamesiska myndigheterna. Vintern 

1969-70 reste de via Manila, där de även filmade för programmet Våldsam vardag: Ett 

reportage om Filippinerna, ett okänt land där allt kan hända som också sändes under våren 

1970. Vietnamfilmen karaktäriseras av tevedokumentärens journalistiska stilkonventioner vid 

denna tid: Speakerrösten redovisar fakta och uttrycker sig i en saklig ton. Platserna som 

teamet besöker pekas även ut grafiskt på en infälld kartbild, bybor och myndighetspersoner 

presenteras med namn. Dahlbergs frågor till de två tillfångatagna Amerikanska piloterna 

Markham Gartley och William J. Mayhew i filmens avslutande del känns försiktiga och noga 

formulerade på förhand. Samtidigt dröjer kameran vid vattenfyllda bombkratrar, sveper sakta 

över spridda ägodelar i ett pulvriserat hus, stannar inför ruinen av en skola och ett sjukhus. 

Fotografens närvaro finns även i tagningen av några bönder invid sitt förstörda risfält. En lång 

passage i filmens mitt ägnas närbilder av bombskärvor, lövminor och spår av kemiska vapen. 

Lars Hjelms panorering över ytterligare ett landskap ärrat av vattenfyllda hål börjar och slutar 

symboliskt vid ett sönderbombat träkors; en lång tagning som även förblir okommenterad. På 

grund av filmens ”neutrala skildring” och intervjuscenen med piloterna (som gjordes i samråd 

med Nordvietnamesiska myndigheter och som även framkallades i Saigon för inspektion) 

																																																								
19/ Staffan Vängby intervjuad i ”Opartiskhetens övervakare”, i Antennen, februari 1969, s 8.  
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visades 7 ton bomber per person på UD i informationssyfte och ingick även i en amerikansk 

tevesändning, inom ramen för CBS-programmet 60 minutes. 

Men det var inte bara TV2 som stod för unika Vietnamfilmer. Hösten 1971 fick de 

politiskt indignerade tevetittarna anledning att vässa pennorna och bägge kanalerna blev 

föremål för anmälningar till Radionämnden. Lennart Ehrenborgs dokumentärfilmssektion 

hade redan 1968 sänt filmer, som till exempel ”Revolution Now!” där Öyvind Fahlström 

guidade svenska tevetittare bland brända inkallelseordrar, Black Poweraktivister, engagerade 

konstnärer, teaterföreställningar och gayaktivister i hans hemkvarter på Manhattan. Den första 

september 1971 sände Ehrenborgs team med Bo Bjelfvenstam som producent och Manne 

Stenbeck som programvärd en vietnamesisk FNL-film, Invånarna i min by. Filmen var 

inspelad i en liten by nära Da Nang och Hué och Stenbeck inledde med orden: ”Motstånd är 

nyckelordet för ett antal program i TV1 i höst.” Den första filmen på temat civilkurage väckte 

protesterna mot vad arga tittare uppfattade som ”uppenbar kommunistpropaganda”. Som 

programansvarig avkrävdes Lennart Ehrenborg ett svar och han tog fasta på behovet av en 

nyanserad Vietnam-bevakning. I krig finns ingen opartiskhet och FNL- filmen erbjöd ett 

intressant och välbehövligt motexempel till alla västerländska produktioner: 

 
Vi har funnit det angeläget att visa ”Invånarna i min by” dels för att i någon mån 

söka uppfylla kravet på opartiskhet, dels och framförallt för att vi bedömt 

programvärdet som stort tillkommen som filmen är under tekniskt mycket 

primitiva förhållanden, ett dokument av ganska unikt slag.20 

 

Senare i september samma år presenterade TV2 en programserie på två filmer, Att samla 

bevis och Amerikaner vittnar om Vietnam. Producent var Roland Hjelte och programmen 

gjordes av Lennart Malmer och Ingela Romare som var anställda som frilansfilmare och som 

																																																								
20/	Lennart	Ehrenborg,	SRG, A12, FIII: 22, ärende 245/71.	
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under våren hade rest till Nordvietnam med en internationell delegation under ledning av Jan 

Myrdal, som även var ordförande för Oslo-konferensen den 20-24 juni 1971. Syftet var att 

samla in ytterligare bevis för USA:s krigsförbrytelser ”i Indokina”. I Amerikaner vittnar om 

krig varvas personliga erfarenheter från kriget i Vietnam och Laos med fasansfulla bilder på 

massakrerade bybor, filmade av sydvietnamesiska befrielsefronten. Journalisterna Don Luce 

och Fred Branfman, f.d. CIA-operatören K. Barton Osborna och f.d. soldaten Danny Notley 

filmades i närbild och Branfman förevisade även teckningar gjorda av traumatiserade barn i 

Laos. Dessa bilder filmades i närbild till musik och sång från Laos om krigets grymhet. Även 

efter dessa filmer tvingades producenten skriva formella redogörelser till försvar för 

produktionen. Radionämndens arkiv dokumenterar långt mer än själva anmälningarna. Där 

finns mötesprotokollen, producentkommentarerna, pressklippen och de bifogade 

manuskripten för filmernas textning och introducerande anföranden; dessa teveföreläsningar i 

miniformat som tydligen medvetet utformades för att neutralisera det förmodade offensiva 

och upplevt ”vinklade” programinnehållet. Radionämndens yttrande från den 27 januari, 1972 

påminner även om att det var ytterst få program som faktiskt fälldes: 

Programmet får anses ingå som ett naturligt led i Sveriges Radios avtalsenliga 

skyldighet att i lämplig form upplysa om nuets händelser och orientera om 

viktigare samhällsfrågor samt stimulera till debatt kring sådana frågor. 

Radionämnden kan inte finna att programmen stred mot radiolagen och avtalet 

mellan staten och Sveriges Radio om programverksamheten.21 

 

 (illustration ungefär här, programtablå från 1971, samt en manussida med producentens 

inlednade ord)  

 

																																																								
21/	Bengt Wieslanders rapport från den 27 jan, 1972, i SRG, A12, FIII:13.		
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Från bildfragment och metadata till arkivminnen i mediehistorisk belysning 

Historisk representation i bilder och berättelser påverkar hur vi förstår det förflutna. 

Arkivpolitik och mediearkivens tillgänglighet är av helt central betydelse om vi även vill 

belysa filmernas och teveprogrammens formativa roll i produktionen och re-produktionen av 

kulturellt minne. Över tid blir alla rörliga bilder och ljudupptagningar dokument som kan säga 

något om deras produktionshistoria, övergripande sammanhang, policybeslut och värderingar. 

Filmen som minnesteknologi inbegriper i allra högsta grad de program som gjordes för 

Sveriges Radio/TV. Förhandlingen kring radikalt programinnehåll stod helt i centrum för 

”objektivitetsdebatten” vid en tid då dokumentärfilmen etablerades som tevejournalistisk 

genre. De politiska implikationerna av hur Radiolagen användes för att stävja kulturkritik och 

solidaritetsyttringar ekar bekant även i vår egen tid. Förvirringen kring begreppet 

”dokumentärfilm” och dess förväntade sanningsanspråk kan också spåras till sjuttiotalets 

mediedebatt.  

Bibliotek och arkiv som systematisk förvaring och tillgängliggörande av texter, bilder 

och det förflutnas spår i nuet utgör idealt själva hjärtat och pulsådern i vår gemensamma 

minnesbank, och är själva förutsättningen för nationell identitet och ett skapat gemensamt 

minne. Nationella monument och arkiv symboliserar samtidigt kolonial makt och ”vinnarens 

historia”. De kastar en skugga över berättelser utan minnesmärken, över raderad information, 

men även över oförmågan på många håll i världen att uppmärksamma komplexiteten och 

konflikterna i en mångkulturell historia. Så utbrister till exempel Teju Cole när han kommer 

tillbaka till Nigeria och barndomens Lagos efter flera år i USA: ”Why is history uncontested 

here? There is no sight of that dispute over words, that battle over versions of stories that 

marks the creative inner life of a society. Where are the contradictory voices?”.22 Liksom i 

många andra afrikanska länder förblir den nationella historien själva symbolen för den 

																																																								
22/ Teju Cole, Every Day Is for the Thief. New York: Random House, 2007, 117.  
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koloniala makt som ännu förvägrar medborgarnas identitet och historiska självkännedom, och 

som ännu står i vägen för en kritisk historiografi där traumatiska motsättningar och kulturell 

pluralitet kan genomlysas. 

Det är fascinerande, men inte överraskande, att några portugisiska konstnärer nyligen 

uppmärksammat Sveriges Radios närvaro och svenska filmteams nyckelroll i medieringen av 

frihetskrig och självständighetsdeklarationer i Guinea-Bissau, Angola och Mocambique vid 

mitten av sjuttiotalet. Bilder på Ingela Romare och Lennart Malmer har lokaliserats i Frelimos 

arkiv. När TV2 visade filmen Guinea-Bissau är vårt land i april, 1974 fick den svenska 

tevepubliken ta del av unika bilder tagna i det glädjefyllda men samtidigt sårbara läget då 

friheten från hundratals år av kolonialt förtryck skulle följas av nationsbyggande och en högst 

oviss framtid. Filipa Césars installation Transmission From the Liberated Zones visades på 

Tensta konsthall i december 2015.23 Catarina Simao arbetar just nu med arkivmaterial från 

Frelimo för en kommande film om minnet av revolutionen i Mocambique.24 I ljuset av 

minnesarbetet som konstprojekt synliggörs i bästa fall tidsavståndet mellan politisk kamp då, 

och en samtida kritisk blick på en kolonial historia som ännu återstår att utforskas och att ges 

röst åt. Skildringarna av frihetskrig i svenska tevefilmer hade aldrig hänt utan de radikala 

producenterna på TV2. Deras engagemang var en del av den svenska Vietnamrörelsen och de 

internationella proteströrelserna. När man ser kontaktnäten och produktionshistorian från en 

mer transnationell horisont, anar man de många berättelser om Sverige och världen vid denna 

tid som fortfarande väntar på att gestaltas.  

 

 

(illustration ung här: Transmission From the Liberated Zones. Courtesy of Filipa César, 2016) 

 

																																																								
23/ http://www.tenstakonsthall.se/uploads/158-SV_TRANSMISSION.pdf  
24/ http://catarinasimao.berta.me/mozambique-archive-series/effects-of-wording/  
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