
ÖREBRO UNIVERSITET 
Humanistiska institutionen 
 

C-uppsats, HT 2006 
MKV inriktning film 

Handledare: Åsa Jernudd 
Författare: Johan Österholm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Civiliserade nordbor och primitiva främlingar 
 

En kritisk diskursanalys av journal- och förfilm i folkhemmets Sverige 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Författare: Johan Österholm 
Titel: Civiliserade nordbor och primitiva främlingar: En kritisk diskursanalys av journal- och 
förfilm i folkhemmets Sverige [Civilized northerners and primitive strangers: A critical 
discourse analysis of newsreel and documentary short film in the Swedish welfare state] 
Nivå: C 
Ämne: Medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning film 
Örebro universitet 
HT 2006 
Antal sidor: 54 
 
 
This essay examines a small selection of Swedish newsreel and documentary short films, 
primarily travelogues, produced shortly before and after the second world war. The general 
aim is to expose differences in the representation of “The Other” and the “ethnic Swede” by 
applying a critical discourse analysis. The purpose is to illuminate how the material positions 
the latter as the norm and then contextualize this with xenophobic currents that had developed 
up until the middle of the twentieth century. Theoretical and methodological framework is 
drawn from the field of cultural studies as well as the nonfiction film. The analysis shows that 
the Swedish newsreel and travelogue indeed, to a high degree, possessed these currents even 
though part of them, mainly the anti-Semitic ideas, seems to relapse after the Holocaust.  
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1. Inledning. 

1.1 Bakgrund 

Under filmens första stapplande år var den dokumentära filmen, eller aktualitetsfilmen, en fast 

del av biografrepertoaren där utländska ”verklighetsbilder” blandades med svenska 

innehållande både lokala och nationella teman. När spelfilmen sedan utvecklades under 1910-

talet till att bli längre och mer dominant i repertoaren, började dokumentärfilmen mer fungera 

som utfyllnad. Leif Furhammar menar dock att en del av dokumentärfilmen blev en till stor 

del obligatorisk detalj i biografvisningen, nämligen den institutionaliserade journalfilmen. 

Denna film avsåg, enligt Furhammar, att vara ”en aktuell och underhållande ’tidning av 

allmänt och blandat innehåll’”, och dess ställning i biografprogrammet skulle under det 

kommande halvseklet vara såväl säker som anspråkslös.1 

 

Redan 1914 startade Svenska Bio sin journalfilmsproduktion med veckorevyer, något som de 

kontinuerligt skulle fortsätta med, under olika namn, fram till 1960-talet. Furhammar menar 

att ”journalreceptet” inte ändrades anmärkningsvärt under de nästan femtio åren; filmerna 

innehöll kuriosa, sport, mode, militära evenemang, olyckor, invigningar, politiska möten och 

kungligheter, som tillsammans utgjorde ”världsbilder som var lika fragmentariserade som 

någonsin ett TV-Aktuellt”. Vid sidan av dessa bilder fanns även andra typer av förfilm i form 

av kortfilmer med varierande innehåll, t.ex. reseskildringar från både när och fjärran.2 

 

Innan televisionens genomslag i mitten av 1900-talet erhöll således journalfilmen en status av 

att vara det primära mediet för audiovisuell nyhetsspridning.3 1949 var antalet biobesökare i 

hela världen 11 178 miljoner, varav en tredjedel av dessa, 3708 miljoner, fanns i Europa och 

50 miljoner i Sverige.4 Av dessa miljontals åskådare såg de flesta journal- och förfilmer 

regelbundet eftersom majoriteten av biograferna visade dem som en del i bioprogrammet.5 

Bjørn Sørenssen ställer sig vid Furhammars utsaga om journalfilmens anspråkslöshet och 

menar att åtminstone den tidiga journalfilmen inte hade pretentionen att vara ett reellt 

alternativ till nyhetspresentationer i radio och tidningar. Sørenssen menar istället att 

                                                 
1 Furhammar, Leif (1982) ”Svensk dokumentärfilmshistoria från PW till TV – eller om man så vill från PW till PW”. I 
Filmhäftet, nr 38-40, 1982, s. 6. 
2 Ibid. 
3 Från och med 1930 då ljudet introducerades i svenska journalfilmer. Se exempelvis Lilja, Madeliene (2004) SF Journalen 
och de olympiska spelen 1936: en mediehistorisk analys, s. 2 och Baechlin, Peter & Muller-Strauss, Maurice (1952) 
Newsreels Across the World. 
4 Baechlin & Muller-Strauss (1952), s. 9 och 86. 
5 Ibid. 
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tyngdpunkten låg i att visa upp visuellt slående och exotiska bilder som ett supplement till 

nyheter som åskådaren redan kände till.6  

 

Min utgångspunkt i den här uppsatsen kan nog betraktas som ett ifrågasättande av journal- 

och förfilmens anspråkslöshet. Televisionen började inte sina reguljära sändningar i Sverige 

förrän i september 1956, vilket betyder att journalfilmen fram till dess stod utan konkurrens 

inom den audiovisuella nyhetsförmedlingen. Denna typ av nyhetsförmedling fick sin början i 

april 1930, då Se och hör, den första svenska journalfilmen med tal, hade premiär.7 Den 

svenska journalfilmen, och även andra typer av förfilm hade därmed över 25 år på sig att 

förvandla åskådaren till vad Robert Stam kallar ”audio visual masters of the world” och 

därmed ”armchair imperialists”.8 Stam menar att den privilegierade position som den 

västerländska åskådaren befinner sig i skapar en sorts upplevelse av överlägsenhet då en 

idealiserad ”Vi” kontrasteras mot en objektifierad ”Dem”.9 

 

Dokumentärfilmer är, som Bill Nichols uttrycker det, inte en reproduktion av verkligheten 

utan en representation av denna.10 Journal- och dokumentära förfilmer skiljer sig inte från den 

stora mängden av dokumentärfilm i just detta faktum att de alla representerar (återger) 

verkligheten, eller den historiska världen, ur ett från upphovsmakarna tydlig avgränsat 

perspektiv. Min tanke med denna uppsats är att undersöka en tidigare relativt outforskad del 

av den svenska filmhistorien, nämligen representationen av ”svensken” och ”främlingen” i 

svenska journal- och förfilmer från åren före och efter det andra världskriget.    

 

Jag vill slutligen betona att Gunilla Hulténs avhandling Främmande sidor – Främlingskap 

och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945 (2006) har väckt många 

tankar och idéer hos mig, och inte minst visat teoretiska perspektiv som för mig tidigare varit 

okända. Hultén analyserar hur den svenska dagspressens sätt att berätta om invandring och 

”främlingskap” har förändrats från 1945 till 2005, och min avsikt var ursprungligen att med 

denna avhandling som utgångspunkt göra en liknande studie inom journalfilmen, kring åren 

före och efter det andra världskrigets slut. Brist på material satte dock stopp för detta. 

                                                 
6 Sørenssen, Bjørn (2001) Å fange virkeligheten – Dokumentarfilmens århundre, s. 105f. 
7 Qvist, Per Olov (1995) Folkhemmets bilder – Modernisering, motstånd och mentalitet i den svenska 30-talsfilmen, s. 28. 
8 Stam, Robert, Television News and Its Spectator i Stam & Miller (red.) (2000) Film and Theory – An Anthology, s. 363. 
Stam syftar på tv-tittande, men jag anser att termerna är direkt överförbara till att även gälla journal- och annan dokumentär 
förfilm. 
9 Stam i Stam & Miller (red.) (2000), 363ff. 
10 Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary, s. 20.  
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Anledningen till att jag nämner Hulténs avhandling är att den fortfarande finns med som en 

slags fond i mitt uppsatsarbete. 

 

1.2 Syfte 

Det generella syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur representationen av 

”främlingen”11, eller ”den Andre”, skiljer sig från den av ”den etniskt svenske” i svensk 

journal- och dokumentärfilm från tiden strax före och efter det andra världskriget. Med detta 

hoppas jag kunna blottlägga delar av den svenska attityden mot grupper som för den ”etniskt 

svenske” ses som främmande. Störst fokus ligger på reseskildringar (”travelogues”) både 

inom Sverige och runtom i världen, där ”främlingen” återges ensam eller jämsides den etniskt 

svenske resenären. Eftersom Sverige under kriget 1939-1945 går från att vara ett 

utvandringsland till att bli ett invandringsland12 så är även mötet mellan de två grupperna 

inom svenskens nationella territorium intressant, då den närhet mellan grupperna som uppstår 

ger upphov till en del frågor. 

 

1.3 Frågor och avgränsningar 

Övergripande frågeställningar berör dels vilka teman (om några) som återkommer i 

representationen av ”främlingen” respektive ”svensken”, samt hur dessa presenteras visuellt 

och audiellt. Tyngdpunken ligger på representationen av just främlingen eftersom denna 

implicit även kommenterar ”svenskheten”, vilket jag återkommer till i ett senare teorikapitel. 

 

Min ambition är inte att ge en heltäckande studie av representationen av ”främlingen” i 

förhållande till ”svensken”, utan snarare att genom ett antal nedslag i de två decennierna – 

1930- och 1940-talet – belysa några möjliga tolkningar i koppling till teorier om 

representation, symbolisk maktutövning och kritiska vithetsstudier. Mitt syfte är inte att 

diskutera journal- och förfilmen i stort, och inte heller ”sanningshalten” i dessa filmer. Det 

som är intressant för denna uppsats är de tolkningar man kan göra av materialet; vilken sorts 

budskap materialet förmedlar och hur detta passar in i en svensk och historisk kontext. 

                                                 
11 Gunilla Hultén menar att ordet främling kan ha flera olika betydelser, som utlänning, obekant, utanförstående och outsider 

och att främlingsbegreppet inom forskning använts på väldigt skilda sätt; från att beteckna känslor av utanförstående till ett 
mer generellt främlingskap. Jag använder begreppet i den mening där det tolkas som något obekant och avvikande från 
normen. Se Hultén, Gunilla (2006) Främmande sidor – Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska 
dagstidningar efter 1945, s. 53. 

12 Skiftet sker när omfattningen av invandringen är större än den av utvandringen. Hultén lyfter fram att antalet ”utlänningar i 
Sverige” innan krigsutbrottet 1939 endast var runt 24 000 personer, 0.4% av den totala befolkningen i Sverige. Efter 
krigsslutet och den flyktingmigration som följde var siffran 1950 uppe i 1.8% av befolkningen, och den har därefter 
konstant stigit till att år 2000 ligga på närmare en miljon människor; 11.3%. Hultén (2006), s. 9. 
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Tidsperioden valdes av flera skäl; dels för att ge uppsatsen ett bredare mediehistoriskt 

perspektiv, dels eftersom den svenska journal- och förfilmen vid denna tid uteslutande var 

audiovisuell och inte minst därför att Sverige under den här perioden, som sagt, går från att 

vara ett utvandringsland till att istället bli ett invandringsland. Jag finner denna brytpunkt 

speciellt intressant eftersom den ger upphov till en del frågor. Ändras sättet att representera 

”främlingen” då avståndet till denna krymper, det vill säga när ”främlingen” immigrerat till 

Sverige, och hur ändras det i sådana fall? Finns återkommande trender från tiden före och 

efter kriget i representationen av ”främlingen” och hur går dessa eventuella trender att koppla 

till en svensk och historisk kontext?   

 

Jag är medveten om att jag i mitt val av nedslag, och mina analyser av dessa nedslag, kan 

tolkas som en form av induktion från min sida. Detta är inte min avsikt, och därför vill jag 

återigen poängtera att de analyser jag gör enbart är några möjliga tolkningar av materialet. Jag 

har i min urvalsprocess försökt hålla mig till material där inbördes kopplingar kan göras till de 

teorier som nämns ovan. Att filmmaterialet är audiovisuellt är av stor betydelse då det är 

samspelet, eller diskrepansen, mellan ljud och bild som jag anser är speciellt intressant för 

analysen. 

 

1.4 Disposition 

Efter det inledande kapitlet, där bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning presenteras, 

ges i det följande en redogörelse för den tidigare forskningen. Eftersom uppsatsen är historiskt 

driven ges denna redogörelse tillsammans med en historisk bakgrund för såväl journalfilmen i 

allmänhet och reseskildringar som främlingskap och nationell gemenskap. I kapitel tre 

presenteras uppsatsen teoretiska utgångspunkter som därefter spiller över på metodlogiska 

tankegångar i kapitel fem. Däremellan ges i kapitel fyra en utförlig materialpresentation med 

en diskussion kring urvalsprocessen. I kapitel sex presenteras så uppsatsens analys och 

diskussion i två större undergrupper; en för mellankrigstidens 1930-tal och en för 

efterkrigstidens 1940-tal. Båda dessa inleds med en kort redogörelse för den filmhistoriska 

kontexten som rådde. I kapitel sju sammanfattar jag de huvudsakliga analysresultaten i en 

slutdiskussion. 
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2. Tidigare forskning 

2.1 Forskningsläge 

Det är märkligt hur lite forskning det finns kring journal- och förfilm i allmänhet och svensk 

sådan i synnerhet. Jag håller här med Madeliene Lilja i att anledningen till varför så är fallet 

skulle kräva en egen studie. Lilja menar att dokumentärfilmen som forskningsämne, och då 

speciellt äldre material, förefaller vara undanträngd av spelfilmen.13 I min litteratursökning 

kring journalfilm har den forskning som tidigare gjorts nästan uteslutande behandlat 

journalfilmens roll som propaganda under krigsåren 1939-1945. För mig tycks det, 

internationellt sett, råda inflation i journalfilmsforskning kring denna period, och då i 

synnerhet kring journalfilmens roll som propagandamedel. I vår närhet är situationen något 

annorlunda. Lilja menar till exempel att Tore Helseths avhandling Filmrevy som propaganda: 

Den norska filmrevyn 1941-45 (2000) är den enda studien som diskuterar journalfilm ur ett 

skandinaviskt perspektiv.14 Men den behandlar, som synes, fortfarande journalfilmen utifrån 

dess funktion som propaganda. 

 

Avgränsar man sig till att analysera svensk journal- och förfilm i koppling till 

representationen av ”främlingen” och ”svensken” återstår, enligt min bedömning, inte mycket. 

Leif Furhammar behandlar i sin kartläggning av den svenska dokumentärfilmen, Svensk 

dokumentärfilmshistoria från PW till TV, det han kallar ”Främmande bilder” inom exotiska 

svenska reseskildringar. Men då Furhammars artikel i första hand ämnar ge en överblick över 

50 år av den svenska dokumentärfilmshistorien så är han inte i någon högre grad fast 

teoretiskt förankrad i sina betraktelser av hur det exotiskt ”främmande” representerades. 

Artikeln publicerades dessutom för närmare 25 år sedan, vilket i sig säger att mycket 

forskning kring diskriminering och representation har tillkommit sedan dess. Med detta sagt 

vill jag dock påpeka att artikeln har varit till stor hjälp i detta arbete, inte minst för den 

historiska diskussionen kring de av svenska expeditionsfilmerna mellan 1920- och 40-talet. 

 

Per Olov Qvist kontextualiserar i Folkhemmets bilder (1995) den svenska 1930-talsfilmen 

mot samhällsutvecklingen i landet, vilket har varit till stor nytta för mig. Tyvärr har jag inte 

funnit någon lika omfattande kontextualisering av efterkrigstidens 1940-tal. De tycks råda 

brist på exempelvis studier av ”främlingen” inom film kopplade till just Sveriges övergång 

från ut- till invandringsland, något som möjligtvis kan förklaras med att man istället har 

                                                 
13 Lilja (2004), s. 7. 
14 Ibid. 
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fokuserat på främlingskap under 1930-talet i samband med exempelvis nazismens 

judeförföljelse. 

 

2.2 Journal- och förfilm i allmänhet 

I en studie beställd av FN-organet UNESCO15, Newsreels Across the World (1952) menar 

Peter Baechlin och Maurice Muller-Strauss att journalfilmen, och då främst bilden i 

journalfilmen, är ett sätt att kommunicera eftersom ”the picture can immediately be 

understood by all spectators, irrespective of their language or cultural level”, något som enligt 

dem gäller för både stillbilden och den rörliga bilden, men där den senare är mer effektiv på 

grund av dess ”tremendous advantage of movement”.16 De betonar dock att även om filmerna 

kan ge en opartisk syn på händelser så kan de lika gärna användas för att förvränga dessa 

händelser eller rentav fabricera nya. Idéerna är utan tvekan präglade av 

propagandaanvändning under det andra världskriget, något som uttrycks explicit i följande 

citat. 

 

Examples from World War II of the use of faked newsreels (as in the 
representation of German ”successes” by the Nazi propaganda services) make 
the trick productions of Méliès and Amet look lik child’s play. One of the 
authors of this book, while a prisoner-of-war in 1940, himself saw German 
soldiers parading in captured French uniforms before a newsreel camera. This 
item, distributed internationally, was described as showing the French forces in 
retreat.17 

 

Baechlin och Muller-Strauss anser därför att journalfilmen endast är ett användbart medel 

inom masskommunikation då den används av personer och institutioner som har för avsikt att 

visa och sprida opartisk information. Jag finner detta relevant för min uppsats även om det 

inte ingår i mitt syfte att diskutera huruvida mitt valda filmmaterial representerar verkligheten 

objektivt eller ej. De idéer Baechlin och Muller-Strauss förmedlar ser jag som extra 

intressanta eftersom de formades och publicerades strax efter den tidsperiod jag valt att 

studera. Underförstått finns det, enligt mig, en tanke om att den dokumentära journal- och 

förfilmen lika gärna kan konstruera en egen ”verklighet” som avbilda den ”riktiga”, och att de 

val som görs i vilka bilder som visas och vilka formuleringar speakerrösten använder sig av 

bidrar till den ena eller den andra.  

 

                                                 
15 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
16 Baechlin & Mullter-Strauss (1952), s. 11. 
17 Ibid. 
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Baechlin och Muller-Strauss lyfter även fram några karaktäristiska drag som skiljer 

journalfilmen från andra förfilmer. De menar att journalfilmen präglas av att den är vecko- 

eller månadsvis återkommande, att varje nummer18 tar upp lösryckta ämnen som är intressanta 

just under tidsperioden då filmen visas. Dessutom är filmerna av ”standard length” och 

presentationen av ämnena ”straightforward”, medan de mer eller mindre dokumentära 

förfilmerna i kortfilmsformat är utpräglat didaktiska.19 Baechlin och Muller-Strauss menar att 

”den moderna” journalfilmen utvecklats från Pathé Frères tidiga journalfilmsserie Pathé 

Gazette med start 1909, men att kriget 1914-1918 gjorde att den amerikanska journalfilmen 

intog en dominerande ställning, som den franska och europeiska journalfilmens tidigare haft.  

När ljudet introducerades lades också grunden för den form, organisation och syfte som 

journalfilmen skulle präglas av fram till början av 1950-talet.20  

 

Värt att notera är även att det inom filmindustrin skedde en stor förändring när ljudfilmen 

introducerades. Leif Furhammar menar att ett internationellt perspektiv funnits under slutet av 

stumfilmsperioden, där språkbarriärerna mellan nationer och folk hade varit lätta att 

övervinna eftersom dialogen i filmen presenterades i lättöversatta mellantexter. I och med 

ljudfilmen ställdes filmmediet i stort istället inför ”språkförbistringens babyloniska 

oundviklighet”, som speciellt slog mot ett så litet språkområde som det svenska.21 På grund av 

den svårhanterliga ljudupptagningsutrustningen blev filmproduktionen i mångt och mycket 

studiobunden.22 Inom journalfilmen drog man dock snabbt nytta av ljudet och sände, som 

tidigare nämnt, redan i april 1930 den första journalen med autentiskt ljud från Vaktparaden i 

Stockholm. I fortsättningen användes dock ljudet i första hand antingen för det Furhammar 

kallar ”tapetmusik” eller som speakerröst – en Voice-of-God23 som kommenterade bilderna. 

På detta sätt menar Furhammar att journalfilmen något oväntat blev ett ”röstens medium”, där 

journalfilmsberättaren och redaktören Gunnar Skoglunds och hans kollegors ”karaktäristiska 

stämmor” och ”oftast hurtigt munviga texter” snabbt ökade journalfilmens popularitet.24 

 

 

                                                 
18 Baechlin och Muller-Strauss användning av ordvalet ”nummer” (”issue”) för uppdelning av journalfilmer är, enligt mig, ett 

relativt tydligt tecken på att journalfilmen sågs som en sorts veckotidning, om än audiovisuell. Se även Furhammar (1982), 
s. 6.  

19 Baechlin & Mullter-Strauss (1952), s. 9. 
20 Ibid., s. 11. 
21 Furhammar, Leif (2003) Filmen i Sverige – en historia i tio kapitel och en fortsättning,  s. 131. 
22 Ibid., s. 129f och s. 149. 
23 Bill Nichols beskriver Voice-of-God som ”the professionally trained, richly toned male voice of commentary” ”whom we 

hear speaking in voice-over but do not see”. Nichols (2001), s. 13 och 105. 
24 Furhammar (2003), s. 149. 
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2.2.1 Reseskildringar 

I Oscar Olsson’s African Films – Examples of Touristic Edutainment (1999) undersöker Åsa 

Jernudd det jag skulle vilja kalla ursprunget till de senare svenska expeditionsfilmerna, 

nämligen filmfotografen Oscar Olssons inspelningar i Brittiska Östafrika under åren 1919-

1921. Resultatet blev utöver ett tjugotal kortfilmer även långfilmen Bland vildar och vilda 

djur (1922) och därefter Med prins Wilhelm på afrikanska jaktstigar (1922). Jernudd menar 

att tidiga reseskildringar (”travelogues”) i film oftast definieras som ett substitut för faktiskt 

resande och att även om Oscar Olssons filmer innehåller sådana drag så bör filmerna även ses 

som en korsning mellan antropologi och undervisning.25 För en presentation och definition av 

genren resejournaler hänvisar hon till Fatimah Tobing Ronys bok The Third Eye. Race, 

Cinema and Ethnographic Spectacle (1996). Rony, som har studerat resejournaler gjorda 

mellan 1898 och 1922, menar att skillnaderna mellan filmer från denna tidsperiod är så stor 

att det är svårt att ge en övergripande definition av dem. Det finns dock, enligt Rony, hos de 

flesta filmerna vissa gemensamma nämnare. För det första var det kortfilmer, som oftast 

öppnade och avslutade med panoramabilder av ett landskap, en stad, en hamn eller med en 

point-of-view från ett tåg eller skepp. I inledningen blev det snabbt standard att visa en karta 

för att markera för åskådaren vilket område som skulle besökas. Man illustrerade själva 

resandet och ”upptäckandet” genom point-of-view, oftast från en borgerlig turists perspektiv. 

Det sista karaktäristiska draget Rony ger är att man sällan försökte dölja kamerans närvaro, 

något som är tydligt när människor på marknader och på gatan stirrar in i kameralinsen.26 

 

För att skapa ”underhållande” narrativ i resejournalerna ställdes den vite turisten mot dem 

som blev filmade. Kontrasten som uppstod mellan den civiliserade turisten och den primitiva 

infödingen syftade på att överraska och underhålla. I övrigt fokuserade man på inom den 

tidiga filmen på kroppsrörelser inom ”kulturella aktiviteter” såsom dans och ritualer.27 Rony 

menar att de infödda människorna även senare kom att vara målet för den vite mannens 

humor, när resejournalen utvecklades till expeditions- och safarifilmer. Den binära 

uppdelning som tidigare funnits, där den koloniale gentlemannen ställts mot en afrikansk 

”vilde”, kom att utnyttjas till en än högre grad för dramatisk effekt i exempelvis storviltsjakter 

                                                 
25 Jernudd, Åsa (1999) Oscar Olsson’s African Films – Examples of Touristic Edutainment, s. 18. 
26 Rony, Fatimah Tobing (1996) The Third Eye. Race, Cinema and Ethnographic Spectacle, s. 83. 
27 Ibid., s. 83f. 
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där den vite mannen ”stampar fram över främmande kontinenter” och att museum inte sällan 

kom att använda expeditionsfilmer som undervisningsmaterial.28  

 

2.3 Främlingskap och nationell gemenskap 

Forskning kring främlingskap och nationell gemenskap i Sverige som bör lyftas fram i 

koppling till min uppsats är Rochelle Wrights The Visible Wall – Jews and Other Ethnic 

Outsiders in Swedish Film (1998) och Per Olov Qvists tidigare nämnda Folkhemmets bilder. 

Huvuddragen av det jag finner intressant hos dessa två forskare presenteras här nedan, men 

även journalisten Christian Catomeris bok Det ohyggliga arvet – Sverige och främlingen 

genom tiderna (2004) anser jag väldigt intressant i koppling till mitt uppsatsämne, och jag 

återkommer även till denna senare i min analys. 

 

Wright diskuterar representationen av etniska minoriteter inom svensk spelfilm mellan åren 

1930 och 1990. Tyngdpunkten ligger på den i Sverige relativt lilla minoritetsgruppen judar, 

men Wright belyser även andra etniska minoriteter i svensk spelfilm, såsom samer, finländare 

och ”tattare”. Wright finner porträtteringen av dessa grupper under den valda tidsperioden 

som stereotypiserande och negativ, vilket hon kontrasterar mot den, enligt henne, betydligt 

mer sympatiska representationen av ”nya svenskar” under det sista kvartalet av 1900-talet. 

Detta anser Wright bero på att medlemmar av de nya invandrargrupperna under 1970-talet 

och framåt på ett eller annat sätt har varit medverkande i produktionen av filmer som 

porträtterar deras etniska grupper.29 Wright menar att där det 1930-1950 funnits en tydlig 

tendens att stereotypisera ”främlingen” – en judisk karaktär blev exempelvis ständigt 

porträtterad som pengahungrig och en karaktär som skulle representera ”tattaren” framställdes 

som knivsvingande och aggressiv. Under 1970-talet framträdde det istället en idé om att varje 

individ var unik, även om denne hade några gemensamma drag med en viss grupp.30 Följer 

man Wrights resonemang så går det, enligt mig, att dra slutsatsen att representationen av 

”främmande” kulturer och människor lätt blir stereotypiserande eftersom kunskapen om dessa 

är begränsad. 

 

Per Olov Qvist ser den svenska 1930-talsfilmen i ljuset av samhällsutvecklingen mot ett 

svenskt folkhem. Qvist menar att den svenska 30-talsfilmen oftast har diskuteras med 

                                                 
28 Rony (1996), s. 85f. 
29 Wright, Rochelle (1998) The Visible Wall – Jews and Other Ethnic Outsiders in Swedish Film, s. 248f. 
30 Ibid., s. 321f. 
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utgångspunkten att den skulle vara underlägsen annan film ur både ett estetiskt och ett 

moraliskt perspektiv, men att det finns ”mycket litet som talar för dessa segslitna 

uppfattningar”.31 Han anser att om man ser den svenska 30-talsfilmen ur enbart dessa två 

perspektiv så skiljer de sig inte nämnvärt från andra decenniers svenska filmer utan att 1930-

talet tvärtom är en viktig epok i det svenska samhällslivet, där den moderniseringsprocess 

som det svenska samhället befann sig i ”omskapade” Sverige till ”en modern välfärdsstat” – 

folkhemmet.32  

 

Enligt Qvist pågår det i början av 1930-talet en debatt om den svenska filmen verkligen 

återger det moderna Sverige, då det skett en dragning mot att, mitt i moderniseringen av 

Sverige, återgå till ”gamla genuina miljöer”.33 Kritiker som Robin Hood och Gunnar 

Tannefors menade att om Sverige nu var ett modernt industriland så borde filmen spegla detta 

istället för traditionella bygde- och bondeskildringar, men Qvist menar att ju längre in på 30-

talet man kommer, ju ovanligare blir det med denna önskan om ett modernt Sverige på vita 

duken. Istället får ”nationella svenska värden” större plats, både i filmen och i det övriga 

samhället och kritikern önskar sig nu en ”’svenskhet’ som mer anknyter till traditionen”.34  

 

Mot stadsbilder där den nya, moderna, tekniken hyllades uppstår en ny sorts filmer som intar 

en motsatt attityd till Sveriges utveckling till ett industriland; filmer som mer eller mindre 

explicit tar ställning för ett äldre, förmodernt ideal. Qvist menar att det här å ena sidan finns 

de som, genom skildringar av ett förmodernt bondesamhälle, menar att man skulle återvända 

till detta ideal där var och en kunde försörja sig själv genom jordbruket. Men å andra sidan 

fanns det de filmer som hade sin utgångspunkt i gränslandet mellan bonde- och 

industrisamhället, där det visas hur det senare bryter ner det förra. Detta är, enligt Qvist, 

tydligast i skildringar av ”kulturkonflikten [mellan] land och stad”.35 Det är här viktigt att 

poängtera att Sverige i mitten av 1930-talet nyligen genomgått en depression med klimax 

1933, vilket tillsammans med hotet om ett nytt europeiskt storkrig – ett hot som blev mer och 

mer påtagligt under den senare delen av 30-talet – kan ses som en del i den pessimism mot 

industrisamhället som har beskrivits här ovan.36  

                                                 
31 Qvist (1995), s. 11. 
32 Ibid. 
33 Ibid., s. 166. Debatten fördes främst av filmkritiker och är en mindre del i en större ”estetisk” debatt kring filmen som den 

moderna tidens konstart.  
34 Ibid. 
35 Ibid., s. 222. 
36 Qvist (1995), s. 223, Furhammar (2003), s. 133.  
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Det intressanta för min uppsats är de effekter detta förhållningssätt till den ”kris” det svenska 

samhället gick igenom samtidigt som moderniseringsprocessen var i full gång. Qvist målar 

upp bilden av ett Sverige som drar åt två håll samtidigt, eller som han uttrycker det i en 

rubrik: ”…att åka baklänges in i framtiden”.37 Han menar att ett samhälle under perioder av 

kris många gånger har uttryckt detta genom att dras till primitivism i olika former, antingen 

till den närbelägna naturen eller till exotiska miljöer och kulturer.38 Under 1930-talet fanns 

därför, enligt Qvist, tydliga drag av exotism och primitivism på den internationella 

(västerländska) biomarknaden, vilket han belyser genom att lyfta fram ett antal utländska 

spelfilmer såsom Tarzanfilmerna.39 Men det ”vilda” och ”exotiska” fanns även väl 

representerat inom nordisk dokumentär- och spelfilm enligt Qvist, något han får medhåll för 

från Furhammar, som anser att det under 1920-talet och ett tiotal år framåt var ”…tunnsått 

med svenska dokumentärinspelningar från andra länder än sådana som med god marginal kan 

kallas exotiska.”40  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Mitt val av teorier grundar sig i journal- och den dokumentära förfilmens återgivelse av den 

historiska världen. Jag väljer att lyfta fram representation och kritiska vithetsstudier för att 

kunna belysa den makt som journal- och förfilmen, enligt mig, innehar. 

 

3.1 Representation, skillnader och symbolisk maktutövning 

Det finns inom representationen av andra människor och kulturer en makt hos den som 

representerar, i det här fallet ett massmedium – filmen. Denna makt kan anta olika former, 

exempelvis ekonomisk exploatering och fysiskt tvång, men det inom den audiovisuella 

representationspraktiken som är intressant för denna uppsats är det Stuart Hall kallar 

symbolisk makt.41 Den symboliska maktutövningen bygger på makten att återge (re-

                                                 
37 Qvist (1995), s. 166.  
38 Ibid., s. 224. Primitivism är en konstnärlig tradition som uppstod under 1700-talet som en reaktion mot Upplysningen. 

Författaren och filosofen Jean-Jacques Rousseau menade att kulturen under 1700-talet saknade inslag av det naturliga, det 
känslofulla och känsloladdade och inte minst mysticism. Man talade i samband med detta om ”den Ädle vilden”, och om 
hur det moderna samhället frångått sina rötter. Ur detta framkom senare en väldigt förenklad förståelse för andra kulturer, 
där icke-västerländska samhällen generaliserades genom att de sågs som att vara i grund och botten likadana i sin 
underutveckling. Detta låg i sin tur som grund för den koloniala rasism som senare uppstod, där de europeiska 
kolonisatörerna ofta framhöll det koloniserade folket som barn som inte kunde ta hand om sig själva och att de därför 
behövde tyglas. Se Primitivism (2006). I Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

39 Qvist (1995), s. 224f. 
40 Qvist (1995), s. 225, Furhammar (1982), s. 10. 
41 Hall, Stuart ”The Spectacle of the ’Other’”. I Stuart Hall (red.) (1997) Representation: Cultural Representations and 

Signifying Practices, s. 259.  
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presentera) en händelse, någon eller något genom ett visst förfaringssätt. Medier avbildar inte 

verkligheten, de presenterar något liknande den.42  

 

Enligt Hall är en viktig del av den symboliska maktutövningen mediernas stereotypisering av 

människor som reducerar dessa till några enkla och grundläggande karaktärsdrag vilka sedan 

cementeras som naturliga eller sanna.43 Hall menar att dessa få, lätt igenkännbara, 

karaktärsdrag reducerar allt hos en person till just dessa drag för att sedan förenkla och 

förstärka dem. Detta gör i första hand, enligt Hall, att stereotypisering befäster skillnader och 

olikheter (”difference”) mellan människor, och i andra hand att det fungerar splittrande då det 

skiljer det som är normalt och acceptabelt från det avvikande och oacceptabla. Det ”normala” 

är här kulturellt bestämt, och runt detta, menar Hall, byggs en symbolisk gräns upp som 

utesluter allt det som är avvikande.44  

 

Stereotypisering fungerar alltså både uteslutande (för det avvikande) och på samma gång 

tillslutet för, eller omfamnande av, det normala. Hall menar att detta är ett sätt att upprätthålla 

den sociala och symboliska ordningen, där ”Vi” är normala och acceptabla medan ”De” är 

avvikande (främmande) och oacceptabla. På så sätt förenas ”Vi” i en ”föreställd 

gemenskap”45, samtidigt som ”De” – ”De Andra” – sänds i ”symbolisk exil”.46 Allt detta 

måste, enligt Hall, ses i ljuset av att stereotypisering har en tendens att förekomma där det 

finns enormt ojämlik fördelning av makt. Denna makt riktas oftast mot den uteslutna gruppen 

(”De”), vilket kan ha sin förklaring i den dominerande gruppens etnocentrism – att använda 

den egna kulturens normer som utgångspunkt i möten med andra. För det är, som Hall 

framhåller, inte tal om en fredlig samlevnad mellan ”Vi” och ”Dem”, utan snarare en våldsam 

hierarki (”violent hierarchy”) där en av de två grupperna härskar över den andra, eller 

åtminstone har övertaget.47  

 

                                                 
42 Hultén (2006), s. 39. 
43 Hall (1997), s. 257. 
44 Ibid., s. 258. 
45 Benedict Anderson definierar nationen som en ”föreställd politisk gemenskap”. Han menar att ”gemenskapen” är 

”föreställd” eftersom ”medlemmarna av även den minsta nation aldrig kommer att känna, träffa eller ens höra talas om mer 
än en minoritet av övriga medlemmar, och ändå lever i vars och ens medvetande bilden av deras gemenskap”. Nationen är 
begränsad eftersom ”[i]ngen nation inbillar sig att den sammanfaller med hela mänskligheten” och betraktas som en 
gemenskap eftersom nationen ”oaktat den faktiska ojämnlikhet och exploatering som kan råda, alltid betraktats som ett 
djupt, horisontellt kamratskap.” Se Anderson, Benedict (1993) Den föreställda gemenskapen: reflexioner kring 
nationalismens ursprung och spridning. Översättning: Sven-Erik Torhell, s. 21-22. 

46 Hall (1997), s. 258. 
47 Ibid., s. 258. 
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Vad spelar då denna skillnad för roll? Hall ger fyra förklaringar; en lingvistisk, en social, en 

psykologisk och en kulturell, där det är den senare som är intressant för den här uppsatsen. 

Han menar att kulturer är fundamentalt beroende av att ge saker och ting betydelse genom att 

tilldela dem olika positioner inom ett kulturellt klassificeringssystem, en skala med binära 

uppdelningar såsom ond/god, ”svart”/”vit” och civiliserad/primitiv. Här måste det finnas 

tydliga skillnader för att en klassificering överhuvudtaget ska kunna ske. Det intressanta är 

när den annars så polariserade uppdelningen tar formen av en gråskala, vilket sker när saker 

dyker upp i fel kategori. Hall exemplifierar detta med den sociala gruppen av ”mixed-race 

mulattoes” som varken är ”vita” eller ”svarta” utan istället placerar sig i gråzonen mellan 

dessa två poler.48 

 

Enligt Hall kräver en stabil kultur att saker och ting stannar på sin tilldelade plats inom de 

symboliska gränserna, och att kulturen på detta sätt hålls ”ren”. Stabiliteten skakas när det 

oväntade eller främmande dyker upp innanför dessa ”gränser”. Hall menar att många kulturers 

tillslutenhet mot det främmande präglas av uppehållandet av den kulturella ”renheten”.49  

 

… symbolic boundaries are central to all culture. Marking ’difference’ leads 
us, symbolically, to close ranks, shore up culture and to stigmatize and expel 
anything which is defined as impure, abnormal. However, paradoxically, it also 
makes ’difference’ powerful, strangely attractive precisely because it is 
forbidden, taboo, threatening to cultural order.50  

 

Representationen och denna makt hänger ihop eftersom det är just med hjälp av stereotyperna 

som den symboliska makten får styrka. Genom representationen av t.ex. en grupp människor 

kan dessa människor klassificeras, kategoriseras och tilldelas vissa attribut, för att sedan 

antingen bli inneslutna eller uteslutna ur ”den förställda gemenskapen” – ”Vi”.51  

 

Detta är relevant därför att om man utgår från Halls teori om den kulturella stabiliteten så 

borde de flyktingar som kom till Sverige under och efter andra världskriget rubba den 

nationella stabiliteten. När detta sker, tycks det utifrån min tolkning av representationsteorier 

vara den så kallade kollektiva identiteten som får sig en törn. Kollektiv identitet definieras 

                                                 
48 Hall (1997), s. 236. 
49 Ibid. 
50 Ibid., s. 237. Inte min kursivering.  
51 Jag är medveten om att denna kategorisering även kan innefatta exempelvis genus, klass, kön osv. I det här uppsatsarbetet 

är det dock just uppdelningen ”Vi” och ”Dem” som är intressant, varför jag utelämnar en diskussion kring andra 
kategoriseringar.  
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som ett gemensamt sätt att uppfatta sig själv, att veta var gränsen till ”andra” går och därmed 

även vilken kollektiv och individuell tillhörighet man har.52  

 

Den Andra är oundgänglig för att skapa jaget men blir också betydelsefull för att 
skilja ut det som inte hör till mig själv, det främmande. På så vis grundas 
främlingskap i min relation till den Andra och dennes relation till mig.53 

 

Detta är vad Gunilla Hultén kallar ”identitetens kontrastiva sida”, som hon förenklar genom 

att hänvisa från Gunnar Alsmarks formulering ”för att förstå vem du är måste du förstå vem 

du inte är”.54 Kategorisering av andra ger dig själv både tillhörighet och en identitet. Vill man 

förstå hur olika grupper skapas och upprätthålls så bör man, enligt Hultén, söka upp gränsytor 

mellan kulturer, vilket är precis vad denna uppsats har för avsikt att göra. 

 

3.2 Kritiska vithetsstudier 

Katarina Mattsson menar i Diskrimineringens andra ansikte– svenskhet och ”det vita 

västerländska” (2005) att förekomsten av en normativ svenskhet måste förstås i en större 

kontext, det hon kallar ”föreställningar som kretsar kring ’det vita västerländska’”.55 Hon 

hämtar mycket tankar från Richard Dyers teorier kring ras och kultur; teorier som hon sedan 

applicerar på ”svenskheten”.56 Dyer utgår från existentiell psykologi och menar att ursprunget 

till intresset för det ”främmande” och ”Andra” grundar sig i det egna identitetsskapande som i 

sin tur bygger på att urskilja skillnaden mellan sig själv och andra.57  

 

Mattsson menar att kritiska vithetsstudier kommer väl till hands, därför att de betonar att 

”rasism är något som formas kring maktrelationer där vithet som norm förutsätts och skapas i 

relation till det ’icke-vita’”.58 Kritiska vithetsstudier belyser hur grunden till rasism och 

diskriminering skapas runt en normerande vithet, då det finns en historiskt förankrad idé om 

att människor inom denna grupp skulle ha särskilda, eftersträvansvärda (och upphöjda) 

egenskaper; egenskaper som en exkluderad (icke-vit) grupp skulle sakna.59  

 

                                                 
52 Hultén (2006), s. 48. Denna tillhörighet är väldigt vid och kan vara såväl nationell som sexuell eller vara kopplad till klass 

eller etnicitet etc. I det här fallet är det först och främst frågan om nationell och etnisk tillhörighet. 
53 Ibid. 
54 Alsmark, Gunnar red. (1997) Skjorta eller själ? Kulturella identiteter i tid och rum. Refererad i Hultén (2006), s. 48. 
55 Mattsson, Katarina, Diskrimineringens andra ansikte – svenskhet och ”det vita västerländska”. I SOU 2005:41, s. 140. 
56 Se Dyer, Richard (1997)  White i exempelvis Stam & Miller (red.) (2000) Film and Theory – An Anthology.  
57 Dyer (1997) i Stam & Miller (red.) (2000) Film and Theory – An Anthology, s. 737. 
58 Mattsson i SOU 2005:41, s. 140. 
59 Ibid., s. 142. 
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Mattsson betonar att en ”naturlig och stabil” grupp med ”vita människor” inte går att precisera 

eller avgränsa. Hon lyfter också fram att vissa grupper under historien har omdefinierats till 

att ingå i det ”vita”, exempelvis irländare, mexikanare och judar. Poängen, enligt Mattsson, är 

att ”historiskt stabila” ”idéer om vithet” snarare är kopplade till ideologier och diskurser, 

såsom idén om en europeisk vithet, eller ”det vita västerländska”, än till vissa specifika ”vita” 

grupper.60 Hon menar att vithet inom den västerländska vetenskapen under 1700-talet mer och 

mer anknöt till koloniala och rasistiska ideologier, där en ”rasernas hierarki” skapades med 

”det vita” i topp och ”det svarta” i botten. ”Vithet” knöts till modernitet och utveckling samt 

därigenom mer eller mindre underförstått till ”universella ideal” som skönhet, intelligens och 

rationalitet.61 

 

Mattsson anser att man för kritiska vithetsstudier i en svensk kontext måste föra en diskussion 

kring både vilka rasifierade idéer som konstruerar vithet som normativt i Sverige, och de 

nationalistiska idéer kring svenskhet som bidrar till detta.62 I den nationalistiska bemärkelsen 

knyter hon an till Benedict Andersons idé om nationsskapande utifrån en ”imaginär 

gemenskap”63, där hon menar att det utöver språk, religion och utseende som exempel på 

egenskaper som en nations befolkning anses ha gemensamt, även, genom nationella myter 

och berättelser, skapas en relation mellan människor och platser. Denna rumsliga relation 

kallas ”rotmetaforer” där människor ”rotas” vid det nationella territoriet genom berättelser 

och avbildningar.64  

 

Vad gäller utseendet så finns det inom nationalistiska diskurser en idé om att det finns ett 

nationellt utseende som ”utlänningar” aldrig kommer att ha tillgång till. Genom den svenska 

historien finns det, enligt Mattsson, en föreställning om ett ”svenskt utseende” som är direkt 

kopplat till blond- och blåögdhet, vilket inom rasbiologin ses som ytterst ”vita” egenskaper. 

Då ”svensken” anses inneha dessa attribut, så ses denna grupp som en ”vitare vita”. I kontrast 

till detta har mörkt hår och mörka ögon setts, både historiskt och i samtiden, som ”tecken på 

avvikelse och annorlundahet”.65 Mattsson lyfter slutligen fram att konstruktionen av 

svenskheten under efterkrigstiden var ”starkt präglad av modernitetstanken” i och med 

                                                 
60 Mattsson i SOU 2005:41, s. 142. 
61 Ibid., s. 143. 
62 Ibid., s. 144. 
63 Se fotnot nummer 45 för en sammanfattning av Andersons begrepp ”imaginär gemenskap”. 
64 Mattsson i SOU 2005:41, s. 150. 
65 Ibid. 
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uppbyggnaden av folkhemmet – det fanns en föreställning om att Sverige var det ”mest 

moderna och rationella samhället”.66 

 

4. Material och urval 

4.1 Urval 

Allt mitt journal- och förfilmsmaterial hämtas i databasen Journal Digital.67 I urvalsprocessen 

gjordes först en sorts kvantitativ uppskattning av mängden material som faller in under 

uppsatsämnet. Detta gjordes genom att inledningsvis använda mer generella sökord, 

exempelvis ”1935” och ”1945”. Resultatet av dessa sökningar presenteras i en lång lista, där 

varje sökträff leder till en övergripande innehållsförteckning över materialet. Jag har därför 

läst de flesta innehållsförteckningarna för material från åren kring 1935 och 1945, för att ur 

detta välja ut en mindre mängd filmer som anknyter till uppsatsens ämne. Därefter har jag 

preciserat min sökning med ord från det valda materialet, såsom ”expedition”, ”natur”, 

”flykting” och så vidare, för att vara säker på att jag inte missat något på grund av ospecifik 

datering.  Jag märkte snart att det verkar råda brist på renodlade journalfilmsinslag från 1930-

talet som behandlar ”främlingen”, vilket troligen beror på att denne vid tidpunkten ännu 

befann sig på avstånd från de svenska territorialgränserna. Med andra ord sker, enligt mig, 

representationen av främlingen inom svensk journal- och förfilm under 1930-talet oftast i 

form av en reseskildring eller expeditionsfilm till ett fjärran land. Att tidsperioden blev 

specifikt före och efter kriget beror på att expeditionsresandet mellan åren 1939-1945 av 

förklarliga skäl var så gott som obefintligt. 

 

Den först övergripande och därefter mer detaljerade sökningen gav mig ett antal filmer som 

enligt min bedömning på något sätt berörde mitt uppsatsämne. Omfattningen av relevant 

material var stort, varför jag fått avgränsa mig kraftigt. Bland det som valts bort finns 

exempelvis Prins Wilhelms årligen återkommande reportage om svenskar såväl hemma i 

Sverige som på olika sidor av världshaven. Mitt huvudsakliga urvalskriterium blev därför att 

filmerna skulle innehålla någon form av representation av ”främlingen” och/eller ”den etniskt 

svenske”, där valet av filmmaterial har blivit relativt brett för att få en så stor variation som 

möjligt; jag har exempelvis inte bundit mig vid representationen av en specifik ”främmande” 

                                                 
66 Mattsson i SOU 2005:41, s. 151. 
67 Journal Digital är ett projekt som drivs av SLBA (Statens ljud- och bildarkiv) där mer än 60 ås journalfilm och tusentals 

kortfilmer digitaliserats för att underlätta forskning. Allt som allt finns 5554 filmer i nuläget digitaliserade och dessa är 
tillgängliga vid Universitetsbibliotek i Örebro via direktlänk till databasen. Se även 
http://www.slba.se/journaldigital/index.htm och http://www.slba.se/journaldigital/projektet.htm.  
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etnicitet utan snarare sett till främlingskapet i stort. Jag har valt filmer som både visar 

”främlingen” och ”den etniskt svenske” åtskilt, samt material där de rent visuellt ställs 

bredvid varandra. 

 

Filmer utan berättarröst eller med utländsk proviens valdes bort eftersom uppsatsen ämnar 

undersöka den svenska audiovisuella journal- och förfilmen. På grund av detta har filmer som 

annars kunnat vara mycket intressanta för analysen fallit bort då de till exempel saknat ljud 

eller då filmens proviens har varit okänd. Min förhoppning är att det valda materialet ska ge 

en någotsånär bred bild av representationen av främlingen i svensk journal- och förfilm under 

den valda tidsperioden 

 

4.2 Material 

4.2.1 Svensk Filmindustris Ostindienexpedition 

SF’s Ostindienexpedition leddes av ungraren Paul Fejos som tillsammans med den danska 

fotografen Rudolf Fredriksen blev kontrakterade 1937. Furhammar menar att det är oklart om 

det fanns någon långfilm planerad i inledningsstadiet. Några kortfilmer kom det dock ur 

expeditionen, innan samarbetet mellan Fejos och Fredriksen skar sig. Initiativtagaren till 

projektet, Gunnar Skoglund, och fotografen Gustaf Boge fick bege sig till Siam för att få 

projektet på fötter igen.68 Expeditionen fick betydande uppmärksamhet redan innan den 

påbörjades, och den nämns under 1937 vid två tillfällen i den svenska journalfilmsserien 

Veckorevy. I februari visas ett två minuter långt reportage där Fejos redogör för den planerade 

färden till Siam och Nya Guinea. Proviant och material provas ut och packas. En månad 

senare, i mars 1937, visas i ett inslag på ca 40 sekunder hur expeditionen avreser från 

Göteborg.69 

 

Jag har valt två filmer ur Ostindienexpeditionen; en mer fiktionaliserad kortfilm som ändå gör 

dokumentärfilmsanspråk och en renodlad reseskildring med fokus på svensk företagsamhet 

ute i världen.  

                                                 
68 Paul Fejos var enligt Furhammar, ”märkvärdig” och ”opålitlig i sin egen historiebeskrivning” eftersom han hade drag av 

mytomani. Fejos emigrerade under 1920-talet till Hollywood och fick där efter en framgångsrik experimentfilm regissera 
flera miljonproduktioner. Till Danmark och Nordisk Film kom han i början av 1930-talet och gjorde tre spelfilmer under 
1934-35. SF-ledningen blev ”så intresserad av denne charmerande berömdhet” att man i ett samprojekt med Nordisk Film 
bekostade en expedition till Madagaskar 1935-36 och därefter skrev ett eget kontrakt för en Ostindienexpedition 1937. 
Furhammar tycks mena att Fejos skiljde sig markant från andra resefilmare då han hyste bildmässig respekt för människor 
och att han ”ger sig tid att dröja, iaktta och registrera istället för att låta sig terroriseras av åskådarens föregivna behov av 
omväxling och fragmentarisering”. Se Furhammar (1982), s. 20.   

69 Se Veckorevy 1937-02-01 och Veckorevy 1937-03-01 i Journal Digital.  
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Bambuåldern på Mentawei70 ingår i Svensk Filmindustris Ostindienexpedition 1937-1938 och 

är upptagen under ledning av Paul Fejos. Det är en till största delen dramatiserad kortfilm på 

cirka elva minuter om en stam på ögruppen Mentawei. Merparten av filmen berättas i dåtid, 

som en saga om stammens krigiska förflutna. Jag valde filmen trots de dramatiserade delarna 

därför att jag ser den som ett exempel på hur den formella rösten implicit och explicit 

uttrycker skillnader mellan stammens ”De” och den svenske åskådarens ”Vi” samtidigt som 

filmen bär tydliga drag från 1920-talets exotiska reseskildringar.  

 

Tambora – En KF-film om kooperativ företagsamhet i hushållens tjänst71 är upptagen av 

Svensk Filmindustris Ostindienexpedition 1937-1938 under ledning Paul Fejos. Tambora 

tycks, att döma av namnet, vara en beställning från näringslivet, och närmare bestämt från det 

Kooperativa Förbundet. Filmen, som är strax över 35 minuter lång, presenterar en svensk 

kaffeodling på ön Sumbawa som drivs av doktor Gösta Björklund. Anslaget ger den historiska 

bakgrunden till ”den svenska kolonin” och presenterar kampen mot djungeln som går ut på att 

skapa större odlingsareal. Därefter presenteras kaffeplantaget och ett sidospår om de infödda 

arbetarna. På grund av den högst troliga finansieringen från Kooperativa Förbundet anser jag 

att man bör se Tambora som en del reklamfilm för KF:s kaffe och en del etnografisk 

reseskildring. 

 

4.2.2 Svensk Filmindustris och Nordisk Films Madagaskarexpedition 

Svensk Filmindustris och Nordisk Films Madagaskarexpedition leddes av Paul Fejos under 

åren 1935-36 och resulterade i en kortfilmsserie vid namn Svarta Horisonter. Serien 

redigerades i Sverige till att ha Gunnar Skoglund som speakerröst.72 

 

Tyvärr saknar flertalet av kortfilmsseriens delar i Journal Digital ljud, vilket har gjort mitt 

urval något begränsat. Jag valde till slut Skönhetssalongen i djungeln, som troligtvis 

färdigställdes och visades på svenska biografer i slutet av 1936 eller i början av 1937.73 

Kortfilmen är ungefär tio minuter lång och visar hur en kvinna i barastammen får sin 

håruppsättning iordninggjord av stammens barberare. Kommentator är Gunnar Skoglund. 

                                                 
70 Se Bambuåldern på Mentawei, SF2871A i Journal Digital. Filmen är i Journal Digital odaterad, men den är troligen 

inspelad någon gång under åren 1937/38, då övriga filmer från Ostindienexpeditionen är daterade och sedan visade för 
första gången som förfilm under det sena 1938 eller tidiga 1939. Se även Furhammar (1982), s. 20. 

71  Se Tambora – En KF-film om kooperativ företagsamhet i hushållens tjänst, SF2868A-E i Journal Digital.  Även denna 
film ingår i Svensk Filmindustris Ostindienexpedition och borde därför ha visats första gången 1938 eller 1939. Se 
föregående fotnot. 

72 Furhammar (1982), s. 20.   
73 Se Skönhetssalongen i djungeln, SF3187 i Journal Digital. 
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4.2.3 På sommarstråt ovan Polcirkeln 

Nils Jerrings kortfilm På sommarstråt ovan Polcirkeln (1934) är producerad av Statens 

Järnvägar.74 Även denna film är beställd av näringslivet och bör därför, enligt mig, ses som en 

blandning av reseskildring och regionsreklam. Den dokumentära kortfilmen följer ett par – en 

man och en kvinna – på deras semester i Norrland. Anledningen till att jag valt denna film 

som representativ för ”svenskheten” under 1930-talet är den att den återkommande gestaltar 

svenska motiv och kommenterar dessa. 

 

4.2.4 Veckorevy 1945 

De två journalfilmsinslagen som har valts är först Utväxling av civila fångar från Veckorevy 

daterad 1945-03-19, alltså innan kriget ännu definitivt är slut i Europa.75 Då Veckorevy är 

Svensk Filmindustris journalfilmsserie så är de även producenter till inslaget, som rapporterar 

om fartyget ”Drottningholms” tredje framgångsrika ”barmhärtighetsresa” för att hämta 

flyktingar från det krigshärjade Europa. 

 

Hur krafterna återvinns, i Veckorevy 1945-10-12 fokuserar istället på en hur grupp 

överlevande från tyska koncentrationsläger hämtas till Sverige, där de återhämtar sig. Även 

här är proviens satt till Svensk Filmindustri. Reporter och speakerröst är Nils Jerring.76 

 

4.2.5 Kontakt med Västafrika 

Kontakt med Västafrika (1947)77 beskrivs i Journal Digital som producerat av 

Rederiaktiebolaget Transatlantic vilka ”presenterar en film om hav, handel och hamnar”. 

Filmen är upptagen av Sten Nordensköld och kommenterad tillsammans med Christian A. 

Tenow för att därefter ha blivit intalad av Nils Jerring för Svensk Filmindustri.78 Filmen tar 

form av en reseskildring där man besöker västafrikanska hamnar för att lassa och lossa varor 

till och från Sverige. Filmen är strax under 40 minuter lång varför jag – med risk för att bli för 

något elliptisk – har valt att lyfta ur vissa delar för analys. 

                                                 
74 Se På sommarstråt ovan Polcirkeln (1934), SF3188 i Journal Digital. Furhammar menar att Nils Jerring under 1930-talet 

var ”säkert den kinematografiskt mest talangfulle av SF:s journal- och kortfilmsredaktörer” som kanske ”bäst behärskar 
det speakerlösa berättandet … han hänger sig ibland åt glädjen att utforska bildtillgångarna hos ett dokumentärt motiv utan 
att snegla åt någon folkuppfostrande mission.” Furhammar (1982), s. 25. 

75 Se Veckorevy 1945-03-19, SF1250 i Journal Digital. 
76 Se Veckorevy 1945-10-12, SF1272 i Journal Digital. 
77 Ingen datering finns i Journal Digital, men bilder från filmen återfinns i andra inslag, där de är daterade till 1946-00-00 (Se 

SF3278 i Journal Digital). Man nämner dock i Kontakt med Västafrika datumet 14 januari, 1947, vilket gör att jag antar att 
filmen visades för första gången senare detta år. 

78 Se Kontakt med Västafrika, SF3009A-D i Journal Digital. 
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5. Metod 

Eva Blomberg har skrivit om metodproblem i relation till att använda rörliga bilder inom 

historievetenskapen. Hennes utgångspunkt är att bilder både kan och bör användas inom 

denna sorts vetenskap eftersom de, enligt henne, kan förbättra och fördjupa analyser. Hon 

anser att man bör föra samman text och bild och inte se dem som två åtskilda enheter eftersom 

det alltför ofta betonas att en historiker ska använda sig av den skriva texten som 

primärmaterial, något som Blomberg anser är ”en olycklig låsning vid en typ av 

källmaterial”.79  

 

Det kan tyckas konstigt att jag, i en uppsats i ämnet filmvetenskap, tar upp ett metodologiskt 

problem som först och främst tycks finnas inom historievetenskapen. Min tanke är dock att 

filmvetenskapen i mångt och mycket har ett liknande problem, nämligen att man låser sig vid 

den fotografiska bilden som primärmaterial för att först i andra och tredje hand se till ljud, 

musik och så vidare. ”Bild och text kämpar för att skapa mening och att tolka världen”, anser 

Blomberg.80 Det är därför jag i denna uppsats inte har för avsikt att göra någon större estetisk 

analys av det valda filmmaterialet, utan snarare se till kombinationen av bild och text/språk 

för att utifrån det göra min analys av materialet. 

 

För att uppnå mitt syfte med den här uppsatsen tänker jag applicera en kritisk diskursanalys på 

det valda materialet. Gunilla Hultén menar att det inom kritisk diskursanalys finns flera olika 

ingångar till metodologiska och teoretiska ansatser, men att de har gemensamt att särskilt 

betona relationen mellan språk och makt ”med syfte att visa hur språkbruk formas av 

maktrelationer och ideologier i vid mening”.81 Min tanke är att detta även går att använda sig 

av i en undersökning av journal- och förfilm, om det vidgas till att även innefatta den 

fotografiska bilden. Uppstår det vid något tillfälle en visuell-narrativ diskrepans, det vill säga 

motsäger speakerrösten det som förmedlas med bilderna, eller samfaller budskapet i språk och 

bild? 

Genom denna kritiska diskursanalys ämnar jag blottlägga vissa mer eller mindre implicita 

idéer om ”svenskheten” i förhållande till ”det främmande”. För att uppnå detta söker jag i 

1930-talets expeditionsfilmer efter återkommande tematik och kontrasterar denna mot samtida 

skildringar av Sverige, för att därigenom kunna belysa skillnader och likheter i 

                                                 
79 Blomberg, Eva ”Sätt att se”. I Historisk tidsskrift 2005:02, s. 263ff. 
80 Ibid., s. 273. 
81 Hultén (2006), s. 38. 
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representationen. I de fall där den svenske resenären presenteras jämte ”främlingen” söker jag 

efter skillnader inom denna enda film.  I filmmaterialet från 1940-talet har jag för avsikt att 

göra en liknande undersökning och samtidigt betona tematiska skillnader och likheter i 

representationen av ”det svenska” och ”det främmande”. Här läggs en viss betoning på vad 

som händer då avståndet till den ”främlingen” har krympt i och med att denne migrerat till 

Sverige. För att komma åt de idéer som presenterats det tidigare teorikapitlet vänder jag mig 

till teorier kring dokumentärfilmens användning av en auktoritär röst. En analys av denna röst 

är tänkt att fungera som ett metodologiskt redskap för att blottlägga hur representationen av 

”främlingen” skiljer sig från den av den ”etniskt svenske”.   

 

5.1 Dokumentärfilmens röst 

Min dokumentärfilmsteoretiska utgångspunkt hämtar jag främst från Carl. R. Plantingas 

Rhetoric and Representation in Nonfiction Film (1997). Plantingas idéer om 

dokumentärfilmens röst är en vidareutveckling av Bill Nichols olika dokumentärfilmsmodus. 

Nichols anser att även de mest taldrivna dokumentärfilmer uttalar betydelser, antyder tecken 

på dessa och förmedlar värderingar på en mängd olika nivåer utöver den där det rent verbala 

uttrycks. Han menar att eftersom dokumentärfilmen rent fotografiskt ger en händelse ett 

mycket distinkt perspektiv, och därmed representerar ett visst sätt att se på ”verkligheten”, så 

är den kommenterande röstens roll att göra detta perspektiv tydligare för åskådaren. 

Dokumentärfilmsrösten kan argumentera för eller emot bilderna, fastställa ett 

ställningstagande och förmedla ett visst synsätt.82  

 

Plantinga nöjer sig inte med denna, något svävande, definition utan föreslår istället att 

dokumentärfilmsrösten ska ses som antingen formell, öppen eller poetisk. Vilken av dessa tre 

röster som en dokumentärfilm använder sig av beror på graden av narrativ auktoritet inom de 

formella och öppna, eller brist på auktoritet inom den poetiska.83 Då syftet med denna uppsats 

till hög grad är beroende av den auktoritära dokumentärfilmsrösten så räknar jag bort den 

poetiska kategorin och återger istället Plantingas definitioner av de två andra rösterna.  

Den formella rösten definieras av Plantinga efter tre grundläggande drag. I första hand ser han 

till röstens funktion att vara epistemologisk, där den förklarar en del av världen för åskådaren, 

                                                 
82 Nichols (2001), s. 43. Sørenssen (2001), s. 158ff. 
83 Plantinga, Carl R. (1997) Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, s. 106. 
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något som Plantinga anser vara en central funktion för många icke-fiktiva filmer.84 Vanligtvis, 

menar Plantinga, försäkrar rösten att det som presenteras i filmen faktiskt inträffade just så 

som det återgetts, men den formella rösten tar det ett steg längre då den genom samverkan 

med andra textuella element, exempelvis den fotografiska bilden, skapar en förklaring av 

någon del av verkligheten. Detta gör att den formella rösten ses som en hög auktoritet inom 

kunskapsfältet.85 Jag tolkar detta som att röst och bild, genom den formella rösten, 

tillsammans kan ge ett visst perspektiv en sorts aura av sanning.  

 

Vidare menar Plantinga att den narrativa strukturen i filmer med formell röst tenderar att vara 

”klassisk” i form och stil då estetiken återkommande bär drag av att vara harmonisk, enig och 

återhållsam. På samma sätt tenderar filmens struktur att vara symetrisk, det vill säga att 

avslutningen ofta återanknyter till inledningen. Det viktigaste kännetecknet för den formella 

rösten är dock att rösten ger otvetydiga svar på alla frågor som bildmaterialet frammanar hos 

åskådaren – ”[t]he formal voice makes sense of its subject and passes on that sense to the 

spectator”.86 Den formella rösten ställer alltså tydliga och relevanta frågor å åskådarens 

vägnar och besvarar sedan dessa med auktoritärt och precist; den lär ut samtidigt som den 

leder åskådarens uppfattning om det som återges bildmässigt. Rösten intar en allvetande roll – 

den vet mer än de människor som representeras – och den söker inte ny kännedom utan 

förmedlar sådan kunskap som sedan tidigare är känd.87 

 

Den öppna rösten är motsatsen. Istället för att vara epistemologiskt auktoritär är den tvekande. 

Den ställer inga övergripande frågor och de frågor som ändå ställs lämnas ofta hängandes i 

luften – den är mycket försiktig i att ge generaliserande förklaringar av företeelser i världen. 

Den öppna rösten observerar och undersöker snarare än förklarar.88  

 

Det är skillnaden mellan dessa två röster som jag finner intressant för den här uppsatsen; å ena 

sidan finns den formella rösten som förklarar och fastställer en viss syn på världen, medan 

den öppna rösten motsätter sig detta och frågar sig om vi människor överhuvudtaget kan 

förstå världen i stort. Plantinga menar att den formella rösten med sina kategoriseringar, 

                                                 
84 Plantinga använder genomgående termen ”nonfiction films” eftersom han anser att termen ”documentary” syftar på en 

betydligt smalare grupp än den han undersöker. Jag kommer dock i fortsättningen, för enkelhetens skull, använda mig av 
termen ”dokumentärfilm” istället för den krångligare ”icke-fiktiv film”. Se Plantinga (1997), s. 1-6 samt s. 224. 

85 Ibid., s. 106f. 
86 Ibid., s. 107 och 115. Plantinga hämtar här inspiration i narrationsteorier kring den klassiska fiktionsfilmen, utvecklade av 

bl.a. Noël Carroll och David Bordwell.  
87 Ibid., s. 112. 
88 Ibid., s. 108. 
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definitioner och generaliserande uttalanden skapar en strukturerad diskurs som ger skenet av 

att ge väl underbyggda påståenden om världen.89  

 

Plantinga förklarar detta genom att skilja på två nivåer i representationen av den verkliga 

världen. Den första, lägre, nivån innefattar, enligt honom, de grundläggande egenskaperna i 

den fysiska världen, såsom människans anatomi eller höjden på ett träd – saker och ting 

kopplade till förståelse. Den andra, högre, nivån är mer abstrakt, till exempel utbredelsen och 

effekten av rasism, och är beroende av tolkning. Plantinga skiljer här på den öppna och den 

formella rösten då han anser att den förra, i det att den ofta avstår från att kommentera och 

förklara den filmiska världen, begränsar sig till att återge den första nivån, medan den 

formella rösten med sin auktoritära stämma regelbundet förklarar det som sker i bild.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
89 Plantinga (1997), s. 111. 
90 Ibid. 
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6. Analys och diskussion 

6.1 Mellankrigstid, 1930-tal. 

Leif Furhammar menar att det under 1930-talets senare hälft blev ett förnyat intresse för 

filmresor till främmande länder. Forskningsresenärer som Rolf Blomberg framträder här för 

första gången med vad Furhammar kallar ”anspråkslösa och skolfilmsmässigt ’trevliga’ 

kortfilmer om djur, natur, näringsliv – och inte minst duktiga svenskar i exil”.91 Även Sten 

Nordensköld, Torsten Flodén och inte minst ungraren Paul Fejos skickades ut av svenska 

filmbolag för att återvända med reseskildringar från fjärran länder.  

 

Jag ser detta som en fortsättning på en tradition från 1920-talet då Furhammar menar att det 

inte finns några tecken på att man var intresserad av att dokumentera den ödelagda geografi 

som det första världskriget lämnat efter sig. Istället för att intressera sig för ”stoffet på 

medeldistans” såg man ”det mycket nära och det mycket avlägsna” som betydligt mer 

attraktivt. Detta intresse för det främmande var, enligt Furhammar, en helt naturlig nyfikenhet 

till följd av den isolering som kriget fört med sig. En marknad uppstod där å ena sidan 

filmbolagen såg profitmöjligheter och å andra sidan de vetenskapliga forskningsresenärerna 

såg filmen som ett ”nytt och lovande dokumentationsmedel för att konservera iakttagelser, rön 

och forskningsresultat i”.92 Ur detta kom, som tidigare nämnt, filmer såsom Bland vildar och 

vilda djur och Med prins Wilhelm på afrikanska jaktstigar. Under 1930-talet förlorade dock 

den exotiska reseskildringen sina autenticitetsambitioner, delvis till följd av den krångliga 

ljudutrustningen, men samtidigt förstärkte ljudet dessa filmers suggestionsstyrka – det gick nu 

att aktivt förhålla sig till bilderna genom speakerrösten, något som både journal- och 

kortfilmen drog nytta av.93 

 

 

 

 

                                                 
91 Furhammar (1982), s. 20. 
92 Ibid., s. 10f. Se även Rony (1996) där det ges en historisk överblick över ”vetenskapliga” reseskildringar. Rony lyfter fram 

två antropologer från det tidiga 1900-talet; Félix-Louis Regnault och Franz Boas, den senare ofta sedd som grundaren till 
den kulturella antropologin i USA. Regnault menade att filmer etnografiska filmer under 1920-talet, såsom Nanook, 
köldens son, skulle ses som hieroglyfiska inskriptioner av ras och att de därför kunde användas av forskare som studerade 
evolutionen. Boas försökte vid samma tid att uppmuntra bolag i Hollywood till samarbete i att filmiskt fånga ”the primitive 
races”. Han menade att Nanook inte var pittoresk (”picturesque”) nog och förespråkade istället en representation av ”de 
primitiva” och dess kultur ur ett perspektiv där ”de” ännu inte mött den vite mannen/civilisationen. Boas eftersträvade 
alltså att filmiskt uppta och rekonstruera olika ”primitiva” kulturella fenomen, där betoningen låg på danser, ritualer, 
matlagning och primitiv teknologi (exempelvis krukmakeri) och samtidigt osynliggöra den västerländske filmaren. Rony 
menar att Boas synsätt kvarstod inom den amerikanska antropologin ända in på 1960-talet. Rony (1996), s. 77ff. 

93 Furhammar (1982), s. 16f. 
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6.1.1 Bambuåldern på Mentawei 

Bambuåldern på Mentawei (1938/39) kan i sin form ses som en ren fiktionsfilm då den tydligt 

bygger på någon sorts manuskript. Därför kan man ställa sig tvivlande till det dokumentära 

anspråk som filmen gör, mycket likt det anspråk som Ostindienexpeditionens huvudfilm, Man 

och kvinna (1939), gör då denna, enligt Furhammar, präglas av händelser som ger intryck av 

att vara arrangerade enbart för kameran.94  

 

Jag menar att Bambuåldern på Mentawei har liknande drag, men att det dokumentära 

anspråket möjligen är större i denna film då den t.ex. inte nämner de infödda skådespelarna 

vid namn i förtexterna (något som enligt Furhammar förekommer i Man och kvinna). Detta 

anspråk är dock genomskinligt och blottas av såväl den narrativa strukturen som 

kameraplaceringar. Det spelfilmsmönster som används i filmen bryts emellertid gång på gång 

av speakerröstens förklaringar av vad som sker i bild, något som Furhammar menar är en 

genrekonvention hos den dokumentära filmen.95 Att filmen är, om inte helt, så i alla fall till 

väldigt stor del, iscensatt blir väldigt tydligt under stridsscener i filmens senare hälft, men 

även av det faktum att kameran i många fall ”döljs” då de porträtterade infödingarna inte ser 

direkt in i linsen, eller helt enkelt korsklipper mellan två ”infödingar” som talar med varandra. 

 

Filmen inleds med en etableringsbild som ser ut över en djungel från en kulle. Höga växter 

och träd omger kameran. Bilden markerar enligt mig tydligt att filmen kommer att utspela sig 

i ett, från Sverige sett, fjärran och exotiskt land, vilket även betonas av speakerrösten:  

 

Långt borta i det förtrollade Insulinde i den ostindiska arkipelagen ligger, väster 
om Sumatra en lite mindre känd ögrupp: Mentawei.96 

 

Ett klipp för oss in i djungeln till en liten flod. Därefter visas en by, omgiven av urskog. Två 

män ses på avstånd. De bär höftskynken och huvudbonader och närmar sig kameran. 

 

På en av dessa öar, Sipoera, bor några stammar som på grund av frånvaron av 
främmande inflytande behållit åtskiljt av sin ursprungliga kultur. De leva 
praktiskt taget ännu idag på samma nivå som under tropikernas så kallade 
bambuålder.97 

                                                 
94 Furhammar (1982) s. 21. 
95 Ibid. 
96 SF2871A i Journal Digital. Jag kommer i fortsättningen att återge alla längre monologer från speakerrösten som blockcitat. 

Jag är medveten om att jag i och med detta i vissa fall – som här – kommer att frångå den formalia som är satt. Min tanke 
är dock att detta ska underlätta läsningen och tydligare markera vilka bilder speakerrösten kommenterar. 

97 SF2871A i Journal Digital. 
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En bild visar de två männen i plain américain. Deras röster hörs bakom den svenska 

speakerrösten som i linje med filmens inledande ord övergår till att berätta en saga då männen 

och deras kultur plötsligt benämns i dåtid: 

 

De föro en ständig kamp mot inkräktare från Indien och Sumatra, och i deras 
tillvaro var krig något oundvikligt – något av gudarna bestämt.98 
 

Under denna korta inledning betonar speakerrösten det exotiska och främmande (”förtrollade 

Insulinde”) och positionerar sig sedan i en överlägsen roll genom att lyfta fram hur ”några 

stammar” fortfarande befinner sig på samma nivå som under ”bambuåldern”; implicit betonas 

här att den vite, svenske och ”civiliserade” åskådaren – som filmen är ämnad för – ser på 

något primitivt. Sättet att skildra den, för den svenske åskådaren, främmande kulturen tycks 

inte – generellt sett – skilja sig nämnvärt från liknande filmer gjorda under 1920-talet. 

Furhammar menar att dessa reseskildringar i det stora hela mer syftade till häpnad över den 

främmande kulturen än förståelse. Det blir svårt att skilja det som är genuint från det som är 

framprovocerat – vad som är representativt för kulturen och vad som bara är en tillfällig 

uppvisning framför kameran; ”[f]ester, danser, besynnerlig klädkultur och barbarisk 

skönhetsvård” favoriseras framför det dagliga livet.99 Furhammar menar även att de 

dokumentära reseskildringarna mot slutet av 1920-talet mer och mer började anamma 

spelfilmens konventioner och att denna tendens snart bröt igenom och förändrade 

”explorationsfilmens” karaktär i grunden.100 

 

Jag ser i filmen tydliga spår efter Robert Flahertys tradition av att ”strukturera verkligheten” 

så som den ses i till exempel Nanook, köldens son (1922).101 Vidare anser jag att Fejos 

representation av ”stammen” i Bambuåldern på Mentawei bör ses i ljuset av den 

identitetsskapande idé som presenterats av Richard Dyer, som kort kan sammanfattas med 

”för att förstå vem du är måste du förstå vem du inte är”, något den formella speakerrösten 

implicit understryker.102 Drag av primitivism är även de tydliga; i de inledande monologerna 

av speakerrösten betonar man att den kultur som visas upp är, så att säga, obesudlad då den 

inte haft någon kontakt med ”det främmande”, vilket jag tolkar som ett sätt att antyda för 

åskådaren att denne ser på en sorts ursprungsmänniska. 

                                                 
98 SF2871A i Journal Digital. 
99 Furhammar (1982), s. 12. 
100 Ibid., s. 14. 
101 Sørenssen (2001), s. 67ff. Sørenssen menar att Flaherty gick in i filmarbetet med en klar idé om hur inuiternas verklighet 

skulle presenteras på film. 
102 Alsmark (1997). Refererad i Hultén (2006), s. 48. 
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I och med att speakerrösten övergår till att förklara bilderna i dåtid går filmen mot att bli mer 

och mer iscensatt, då man exempelvis anammar kameratekniker från fiktionsfilmen: kameran 

är alltid på rätt plats vid rätt tidpunkt. Paul Fejos tycks ha tagit efter Robert Flaherty som i 

sina ”dokumentärfilmer” ofta gick in i filmskapandet med hela berättelsen färdigskriven: 

”Facts were interpreted and adapted by him and molded into elements of a world created by 

him, a world entirely his own”.103 Bambuåldern på Mentaweis narrativ är konstruerat kring 

den porträtterade stammens barbarism, krigiskhet och för att belysa hur primitiva ”de” är. Det 

tar åskådaren tillbaks i tiden till en ”primitiv” tidsålder (bambuåldern). Detta, tillsammans 

med miljöskildringar och uppvisandet av ett ”primitivt” levnadssätt skulle enligt Rony kunna 

fungera meditativt för den ”moderna”, vita, åskådaren.104 

 

Barbarismen betonas i sekvenser med medicinmannen Sikérin. Han presenteras i sin hydda, 

hukandes vid en kittel, omgiven av människoformade träskulpturer. Till hans dova mässande 

visas två detaljbilder inifrån hyddan; en på prydnader upphängda på en vägg och nästa på 

bamburör varifrån det hänger en handfull döskallar. Speakerrösten berättar att vi befinner oss 

i Andarnas hus, där medicinmannen utforskade gudarnas vilja. Trummande hörs och bilden 

skiftar till att visa hur en grupp män dansar utanför medicinmannens hydda.  

 

Under Sikérins hemlighetsfulla ritual uppförde stammen sina symboliska 
krigsdanser … det var omöjligt att ta miste på dansernas mening. Successivt 
ökade rytmen, extasen steg och männen eggades därav till kommande stordåd i 
krigsgudens ära.105 

 

Trummorna upphör och dess plats fylls istället av männens rop till varandra.  De slipar knivar, 

utformar sina kastspjut och spänner sina pilbågar. En man visas i närbild när han förbereder 

sin pilbåge. 

 

Pil och båge gjordes åter redo för mänskojakt och färdigheten prövades 
gemensamt i detta männens främsta vapen under bambuåldern.106 

 

En lång rad män, klädda i höftskynken, står uppställda, de sträcker sig från vänster i bildens 

förgrund till dess fond och delar av bilden. Bakom dem syns hyddor, men framför dem breder 

djungeln ut sig. De bär alla pilbågar och spänner gemensamt dessa för att sikta på något 

utanför kamerans bildvinkel. Pilbågarna avfyras och kameran panorerar åt höger för att fånga 

                                                 
103 Plantinga (1997), s. 35. 
104 Rony (1996), s. 132.  
105 SF2871A i Journal Digital. 
106 Ibid. 
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målet. Det är en trädstam som snabbt klipps in i närbild. Ett tiotal pilar träffar i stort sett 

samtidigt, och kort därefter kommer ännu en svärm pilar som sätter sig i trädstammen. Endast 

ett fåtal missar och ses vina förbi i bild. 

 

Än så länge kan det tyckas att filmen inte nödvändigtvis behöver vara iscensatt, men detta blir 

mer och mer tydligt efter det att medicinmannen meddelat att gudarna råder stammen att gå i 

krig. Ett vildsvin offras och männen bär fram sina stridskanoter. Väl nere vid floden filmas de 

från motsatt flodkant när de bordar kanoterna och paddlar iväg. 

 

Kvinnorna stod sörjande kvar på stranden medan männen i vild stridslust ilade 
fram i sina snabba stridskanoter på floden mot fiendebyn. Det gäller att 
överrumpla fienden. Man närmar sig byn med yttersta försiktighet och 
förbereder anfallet som ska börja då stammens främsta krigare skjuter sin första 
pil.107 

 

Under flodfärden visas kanoterna ur flera olika vinklar. Ena stunden paddlar kanoterna rakt 

mot kameran, som befinner sig på en flodkant, för att i nästa klipp istället vara placerad i 

aktern på en av kanoterna, filmandes de bakomliggande männen som frenetiskt paddlar ned 

längs floden. När männen väl är framme vid ”fiendebyn” filmas de från den strand de 

landstiger på; så mycket för den ”försiktigheten”, med andra ord. Hela kanotsekvensen och 

striden som följer är uppenbart iscensatt, då män med höjda knivar och spjut ständigt stormar 

rakt mot och förbi kameran. Striden visas i snabba klipp; några krigare avfyrar sina pilar, 

andra springer fram mellan hyddor och slutligen möts två grupper män i en strid med spjut. 

En hydda rasar samman och striderna fortsätter. 

 

Striderna böljade fram och åter, Mentaweis floder forcerades ständigt av män i 
stridskanoter, men århundrade efterträdde århundrade och bambuåldern blev en 
saga.108 

 

Stridsbilderna tonas ut och en bild på barn lekandes i en stridskanot tonas istället in. 

Speakerrösten berättar att männens blodiga allvar nu blivit barnens lek. En man med en 

pilbåge över axeln står nedanför en hydda och får en knippe pilar ”för fredlig jakt” av en 

kvinna, som befinner sig på hyddans terrass någon meter över marken. Kvinnan är, enligt 

speakerrösten, mannens hustru. Mannen granskar pilarna och blir upprörd. Han ger tillbaks 

dem till sin hustru som i förakt slänger dem på hyddans golv.  

 
                                                 
107 SF2871A i Journal Digital. 
108 Ibid. 
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Om de dödsbringande stridspilarna likväl kom fram, slängdes de med avsky; de 
voro farliga reliker från våldets tid som måste förvaras med yttersta 
försiktighet.109 

 

Kvinnan går in i hyddan igen, för att hämta de rätta pilarna. Till en bild snett ovanifrån på 

mannen börjar trummor höras. Mannen vänder sig mot den förmodade ljudkällan och ser 

medicinmannen sitta vid barnen för att lära dem sjunga sagor om bambuåldern.  

 

Så sluts den narrativa cirkeln; de förgiftade stridspilarna kastas till förmån för vanliga 

jaktpilar och den ”barbariska” medicinmannen går från djuroffer till att sjunga sagor för 

stammens barn. Filmen antyder en moderniseringsutveckling, då medicinmannens barbarism 

förkastats till förmån för ”fredliga värv” (speakerröstens ordval). Men i stort visas ingen 

utveckling i stammens kultur och levnadssätt, ”de” bor fortfarande i hyddor i djungeln, tycks 

man påpeka, och det får mig att dra slutsatsen att filmens underförstådda syfte är att ställa 

detta ”primitiva” levnadssätt i kontrast till svenskens egen position som ledande 

industrination.110  

 

Ingen av de människorna som porträtteras utvecklar, enligt mig, en egen karaktär. 

Medicinmannen Sikérin visas bara som hastigast och utöver det finns ett sporadiskt 

återkommande, namnlöst, par. Det är således inte människorna som står i fokus utan istället 

deras kultur i stort. Danser, religiösa ritualer och krig betonas – hela tiden med en kompakt 

djungel som bakgrund. Jag ser filmens blandning av speakerröst och iscensatta bilder som en 

blandning mellan en kolonial och en exotisk diskurs. Inom den koloniala avfärdades 

religionen hos ”den Andra” som vidskeplig och djävulsdyrkande, medan den exotiska 

diskursen istället lockades av det ”avvikande” och avlägsna.111 

 

Jag har i denna analys gjort flera kopplingar till en tradition som uppstod under 1920-talet. 

Det finns uppenbarligen många likheter med denna, men även betydande skillnader. Den 

största är troligen att speakerrösten används istället för mellantexter, vilket, enligt mig, ger en 

mer aktiv kommentar till det som visas. Dessutom tenderade, enligt Furhammar, 

reseskildringarna under 1920-talet att fokusera på den svenska resenären som befann sig på 

främmande och farliga platser. I dennes frånvaro anser jag dock att den svenska speakerrösten 

intar rollen som resenär; den ger förutom kommentarer till det som sker, även en fortlöpande 

                                                 
109 SF2871A i Journal Digital. 
110 Se Furhammar (1982), s. 13. 
111 Shohat & Stam (1994) Unthinking Eurocentrism – Multiculturalism and the media, s. 16f. Hall (1997), s. 237. 
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kontinuitet till filmen, en kontinuitet som känns igen från spelfilmen.112 Den tendens som 

Furhammar menar att dokumentärfilmen uppvisat i slutet av 1920-talet, där man anammat 

spelfilmens konventioner, är således i Bambuåldern på Mentawei inte längre är en tendens 

utan ett faktum. 

 

6.1.2 Tambora 

Den svenske resenären må vara frånvarande rent visuellt i Bambuåldern på Mentawei, men i 

Tambora – En KF-film om kooperativ företagsamhet i hushållens tjänst (1939) står den vite 

mannen åter i visuell kontrast till infödingen – främlingen – om än inte som resenär utan som 

kolonisatör.  

 

Tambora inleds med en bild på en världskarta. En pekpinne, styrd av någon utanför bild, rör 

sig från Sverige och snett ned mot Ostindien, vilket även sätter kameran i rörelse. 

 

Mitt ärade herrskap, vi har härmed äran att inbjuda er på en liten resa söderut, 
och den företar vi för bekvämlighetsskull varken sjö- eller luftvägen utan kart- 
och filmvägen. För vi ska ända ner till holländska Ostindien och närmare 
bestämt till ön Sumbawa.113 

 

Kartan och speakerrösten understryker återigen det stora geografiska avståndet mellan den 

svenska åskådaren och den miljö som kommer att visas upp. Speakerrösten betonar även att 

filmen är ett substitut för riktigt resande och tycks mena att det både är bekvämare och säkrare 

att betrakta ön Sumbawa på håll. 

 

Bilden övergår till en detaljerad karta över Sumbawa med Indiska oceanen och 

Tamboravulkanen markerade.  

 

Det är nu inte någon vanlig liten skärgårdsholme; Sumbawa är större än Skåne 
och Blekinge tillhopa. Men det märkligaste med ön är att vi här, mitt i djungeln, 
träffar på en svenskstyrd koloni: Kooperativa Förbundets plantage Tambora – 
55 000 hektar stor, men ännu endast uppodlad till en del.114 

 

Kameran befinner sig i tät djungel och gör en panorering på nästan 360-grader. I en rad 

följande klipp visas den kompakta urskogen upp. Bilden tiltar uppåt längs en trädstam 

                                                 
112 ”Det ’etnografiska’ materialet i sig saknade i stort sett dramatisk nerv och kontinuitet. Den enda naturliga berättarmodell 

som erbjöd sig … var knuten till själva resandet. Därmed blev också resenärerna dvs svenskarna huvudpersoner i dessa 
filmer, inte människorna de besökte.” Furhammar (1982), s. 13. 

113 SF2868A-E i Journal Digital. 
114 Ibid. 
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samtidigt som den formella speakerrösten ger bakgrundsinformation och gör filmens tematik 

tydlig för åskådaren:  

 

1932 erhöll KF koncession på området och Tamboras öar var då och är ännu till 
största delen rena rama urskogen … I denna trakt var det som doktor Gösta 
Björklund, som tidigare var verksam i den holländska kolonialregeringens tjänst, 
drog in tillsammans med … Elis André, en brorson till den store nordpolsfararen 
… för att anlägga en [sic!] kaffeplantage för de svenska kooperatörernas 
räkning. Det var ett oerhört arbete som väntade dem, även om en armé av flera 
hundra kulis kunde mobiliseras upp. Man måste förklara krig mot en mäktig 
fiende: djungeln, med dess virrvarr av vindlande lianer, ormbunkar och 
allehanda farliga växter och djur.115 

 

Speakerröstens krigsmetaforer framställer djungeln som hotande, farlig och ”mäktig” – en 

antagonist som måste nedgöras av den vite mannen genom hans ”mobiliserade” armé av 

infödingar. Den ”främmande” djungeln ställs därmed implicit i kontrast till den territoriellt 

”säkra” och ”svenska” naturen, som jag återkommer till i ett senare kapitel. Om djungeln är 

vad speakerrösten förmodligen skulle kalla ”fiendelägret” så är själva kaffeodlingen, och 

speciellt den lilla by som växt upp till följd av odlingen, det säkra baslägret: 

 

[H]är känner vi oss genast hemma. På det största boningshuset vajar nämligen 
vid sidan om den blågula fanan kooperativas gröna vimpel. Ja, så är det, vi 
befinner oss här på en av Sveriges avlägsnaste utposter på jordklotet och kolonin 
Tambora är en ståtlig manifestation av kooperativ svensk företagsamhet.116 

 

Man betonar här ”duktiga svenskar i exil”117 och den nationella gemenskapen som den 

svenska flaggan symboliserar. Att KF’s gröna vimpel får en sådan framstående plats har 

troligen sin grund i att filmen helt eller delvis finansierats av detta förbund.118 Därför anser 

jag att man måste se Tambora i ljuset av detta. Stora delar av filmen ägnar sig åt ren 

marknadsföring av KF’s kaffe, där speakerrösten bedyrar dess höga kvalité. Även om jag inte 

analyserar dessa sekvenser så menar jag att de spiller över på resten av filmen, då 

speakerrösten ideligen implicit smickrar den ”etniskt svenske” åskådaren, vilket jag kopplar 

till en sorts propagerande för KF’s kaffe. 

 

Efter ankomsten till byn presenterar Gösta Björklund – iklädd kortbyxor, skjorta och hatt – 

boplatserna och delar av kaffeodlingen. Därefter återvänder filmen till ”kriget” mot djungeln. 

                                                 
115 SF2868A-E i Journal Digital. 
116 Ibid. 
117 Furhammars formulering, se Furhammar (1982), s. 20. 
118 Detta är ett antagande från min sida; jag har inte funnit något material som stödjer detta, men med tanke på den 

fullständiga filmtiteln – Tambora – En KF-film om kooperativ företagsamhet i hushållens tjänst – känns inte påståendet 
helt tagen ur luften. 
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En ”förtrupp” kulier hugger ned undervegetationen och små träd, medan de efterföljande 

huggarna fäller de större träden. Hela sekvensen kulminerar med att ett träd med 15 meters 

omkrets fälls framför kameran som fångar fallet med autentiskt ljud. För att bli av med de 

stora stubbarna från fällda träd anläggs bränder runtomkring dem. En grupp arbetande 

manliga kulier visas i helbild när de gör upp eld genom att gnida en hård pinne mot ett mjukt 

stycke trä. En överblicksbild över kalhygget visas; det stiger rök från en handfull brasor. 

Speakerrösten kommenterar: 

 

Elden utövar samma magiska tjuskraft på Tamborafolket som på alla andra 
primitiva människor … Dagarna i ända stiger röken från dessa röjningsfält, där 
valborgsmässoeldarna brinner mest hela året, och varje dag erövras mer och mer 
av en dyrbar odlingsareal från djungel till de svenska hushållens fromma.119   

 

Antagandet att ”alla primitiva människor” ser elden som något magiskt är enligt mig en grov 

generalisering vars syfte är att befästa skillnaden mellan ”den vita västerländska” svensken 

och de människor som återges här, men också alla som på något sätt liknar dem. Denna 

skillnad ger den civiliserade svensken en upphöjd och överordnad position, medan det 

främmande Tamborafolket positioneras betydligt längre ner i den hierarkiska kedjan.  

Svenskens överordnad fastställs ytterligare när relationen mellan ”arbetsstammen” och 

svensken beskrivs: 

 

[M]an har en duktig arbetsstam att räkna med. Förhållandet mellan denna och 
ledningen är också det allra bästa … man trivs tillsammans med den kooperativa 
svenska regimen…120 

 

Det är värt att notera att speakerrösten poängterar att förhållandet mellan den ”primitiva” 

främlingen och den civiliserade svensken är ”det allra bästa”, ett påstående som jag har svårt 

att se som sant, delvis därför att Björklund (den civiliserade svensken) vid upprepade tillfällen 

i filmen ses snäsa åt, och argt tillrättavisa, arbetare som planterar kaffeplantor. Enligt mig bör 

det istället ses som ett publiksmicker eftersom konnotationen av påståendet är att 

”arbetarstammen” gladeligen ställer sig underordnad till den ”gode” svensken. Att man har 

valt att representera förhållandet mellan ”arbetsstammen” och ”regimen” vid just den tidpunkt 

man gör – på avlöningsdagen – får mig att än mer ifrågasätta påståendet. 

 

                                                 
119 SF2868A-E i Journal Digital. 
120 Ibid. 
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Då avlöningsdagen innebär allmän ledighet och ”diverse muntrationer” enligt speakerrösten 

lämnar filmen för en stund Björklund för att istället fokusera på ”arbetarstammen”. En bild 

visar en stor grupp män som står i en cirkel. I mitten av cirkeln hetsas två tuppar mot 

varandra.  

 

Av de missnämnda muntrationerna är väl tuppfäktning något som vi civiliserade 
nordbor ställer oss en smula främmande för. Betydligt trivsammare än 
tuppfäktningsarenan är då den intima krets av Tamboras alla yngsta medborgare, 
där doktor Björklund är en vördad och gästfri värd … [barnen är] överraskande 
prydligt klädda och, enligt tamboranska skönhetsregler, vitpudrade …121  
 

Den ”intima kretsen”, bestående av ett femtontal barn, visas upp. De har vad som tycks vara 

en picknick och sitter på filtar i gräset. De formar en halvcirkel och är vända mot kameran. 

Bakom dem ses Skoglund och ett tiotal kvinnor, klädda i klänningar. I mitten av cirkeln ligger 

två stora fat med små korgar på.  En liten pojke, klädd i skjorta, kavaj och långbyxor med skor 

till, visas i närbild. En flicka sitter bredvid, klädd i en blommig klänning och någon sorts 

prydnadsblomma i håret. De välklädda och ”civiliserade” barnen ställs genom en wipe mot de 

äldre ”infödingarna”, som har tagit plats i det som tidigare var tuppfäktningsarenan. Nu utför 

två barbröstade män en traditionell dans, en ”danspantomim” enligt speakerrösten, uppdelad i 

tre delar; förberedelser till kampen, striden och segerdansen. De blir påhejade av männen 

runtomkring.  

 

Syftet med dessa bilder och ord tycks, för mig, vara att framhålla att den ”primitiva” 

infödingen möjligtvis kan civiliseras av en manlig, vit, västerlänning.122 Det intressanta i det 

här fallet är hur de ”civiliserade” barnen ställs mot de ”primitiva” vuxna. Menar man här att 

infödingen kan civiliseras om den vite västerlänningen börjar lära upp denne redan i ung 

ålder? Stuart Hall menar ju att skillnader naturaliseras över tid och på så sätt befästs och blir 

orubbliga.123 Bör man därför tolka sekvensen i Tambora som en antydan på att den 

”primitiva” attribut som ”arbetarstammen” tilldelats i filmen, kan tränas bort med hjälp av en 

”god” och ”välvillig” västerlänning? Jag kopplar även detta, i likhet med Bambuåldern på 

Mentawei, till en kolonial diskurs där den europeiska kulturen ses som överordnad samtidigt 

som man smädar och ser ned på infödingens kultur.124 Tuppfäktningen ses som något 

                                                 
121 SF2868A-E i Journal Digital. 
122 Jämför med definitionen av primitivism. Se fotnot 38.  
123 Hall (1997), s. 244f. 
124 Shohat & Stam (1994), s. 16f. 
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”främmande” medan utlärandet av ”västerländsk” kultur och sed istället ges en ”trivsam” och 

positiv konnotation.  

 

6.1.3 Skönhetssalongen i djungeln 

Skönhetssalongen i djungeln inleds med en karta över Afrika som snabbt övergår till en karta 

över Madagaskar, med stadsnamn utsatta. I nästa klipp visas en kvinna tillhörande 

Barastammen. Hon står framför kameran med nedböjt huvud. Hennes hår är uppsatt i små 

bollar med jämna mellanrum. Hon rör sig sakta runt i en cirkelrörelse för att visa håret. 

Gunnar Skoglund kommenterar: 

 

… mitt i Madagaskars djungler står här Sabatra med sin skönhetssalong … 
hennes frisyr är vad modet dikterar för damerna värd i Barastammen och när 
hon nu kommer att böja sitt huvud för er, är det inte av ödmjukhet för 
civilisationens representanter utan för att stolt visa vad skönhetsbegäret kan 
åstadkomma på Madagaskar.125 

 

Frisören Sabatra och hennes medhjälpare syns i nästa bild i plain américan på varsin sida om 

en svartklädd kvinna med långt och tovigt hår. Sabatra och den andra frisören är klädda i vita 

klänningar. När de båda frisörerna ska reda ut hövdingens hustrus tjocka hår för att kunna 

sätta upp det liknar Skoglund det vid ”en vårplöjning” som ”i första hand har till uppgift att 

dela hårets urskog i små kvadratiska tomter”, för att därefter anmärka att ”frisöryrket på 

Madagaskar inte har kommit på den uppfinning vi kallar kam”. Skoglund ironiserar slutligen 

över den smärtfyllda utredningen av håret genom att jämföra metoden med ”de civiliserade 

konster civiliserade frisörer använder sig av när de lurar våra damer till den elegans som går 

under namnet lackfrisyr”.126 

 

Skoglunds syfte tycks vara att så tydligt och humoristiskt127 som möjligt befästa skillnader 

mellan den ”primitiva” Barastammens kultur och den civiliserade svenska motsvarigheten. 

Furhammar menar att Fejos korta dokumentärfilmer präglas av ”nykomlingens storögda 

fascination inför det främmande”. Han tycks anse att dennes ”meditativa hållning” och 

”bildmässiga respekt” för människor och hantverk – som enligt Furhammar inte grundar sig i 

någon antropologisk ambition av att dela med sig av kunskap eller förståelse – helt och hållet 

                                                 
125 SF3187 i Journal Digital. 
126 Ibid. 
127 Att den västerländska filmskaparen gör sig lustig över det ”primitiva” genom en binär uppdelning är vid 1930-talets mitt 

inget nytt. Rony menar exempelvis att det under 1910- och 20-talet fanns en visuell tradition inom reseskildringar av att 
ställa den vite västerlänningen mot exempelvis den inhemske afrikanen i rent underhållningssyfte. De liknelser Skoglund 
gör är med andra ord en del i en kolonial tradition av att underkasta ”den primitive”. Se Rony (1996), s 84ff.  
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motverkas av Skoglunds ”smattrande speakerröst”. En speakerröst som med ”etnocentrisk 

högfärd och publikfriande ironier gör sig lustig över beteendena, fjärmar istället för att närma 

och söker befästa intrycket att detta [som visas] är besynnerligt och barbariskt”.128   

 

Den diskrepans som uppstår mellan ljud och bild går, enligt mig, att spåra till Halls idé om 

naturalisering. Hall menar att om skillnaden mellan ”svarta” och ”vita” människor ses som 

kulturell så är den öppen för modifikation och förändring eftersom människor kan anamma en 

annan kultur, men om den istället ses som naturlig – bunden till etnicitet – så blir skillnaden 

permanent. Naturalisering bör därför, enligt Hall, ses som ”a representational strategy 

designed to fix ’difference’”.129 När Skoglund liknar barakvinnans hår vid en urskog är han 

därför bara en vit västerlänning i raden som gör ett likhetstecken mellan ”den svarta 

afrikanen” och naturen.  

 

6.1.4 På sommarstråt ovan Polcirkeln 

Till pampig orkestermusik inleds På sommarstråt ovan Polcirkeln (1934) med titelskärmen 

föreställande en karta – formad som en jordglob med längd- och breddgrader inritade – över 

norra Sverige. Filmens titel böjs längs en av breddgraderna och under denna finns en tecknad 

väg kantad med tall, gran och björk. Åskådaren placeras ofelbarligen i Norrland.  

 

Bilden övergår efter förtexterna till en kalender uppslagen på juli 1934, där två veckor är 

markerade med ”Eriks semester”. Bilden övergår till en närbild på en tidningsannons med 

titeln ”Känner du Sverige?”. En bild på en forsande älv med ett fjäll i bakgrunden 

ackompanjerar annonsen. Annonsens text fungerar som en mellantext och frågar i fyra 

punkter läsaren/åskådaren: ”Har du varit norr om Polcirkeln? / Har du sett midnattssolen? / 

Har du gjort en forsfärd? / Har du bestigit Kebnekaise?” Kameran rör sig bakåt och avslöjar 

en man och en kvinna som läser annonsen. Mannen pekar på tidningen, nickar, och tycks säga 

att det där ska de göra på semestern. 

 

Musiken ökar i intensitet och kameran befinner sig nu istället i loket på ett tåg. Skogen far 

förbi och efter några sekunder tiltar kameran nedåt, mot järnvägsrälsen som snabbt sveper 

förbi under tåget. Genom en grafisk matchning, som fungerar som en ellips, övergår bilden till 

att fortfarande befinna sig i loket, men istället för att omges av skog tonar nu fjällen upp sig i 

                                                 
128 Furhammar (1982), s. 20f. 
129 Hall (1997), s. 245. Inte min kursivering. 
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bakgrunden, vilket betecknar att resan nått sitt mål. Till bilder av en frenetisk fors tystnar 

musiken och i dess ställe hörs Nils Jerrings röst: 

 

Vi ställde alltså vår sommarkosa mot norr, på klipporna vid Harsprångets 
vitskummande vatten studeras de väntande vägarna.130 

 
  

Mannen och kvinnan sitter vid forsen och betraktar en karta, bilden upplöses och övergår i en 

karta över norra Sverige, med städer, älvar och Kebnekaise utmärkta. Jerring förklarar 

färdvägen, som inledningsvis ska ske med tåg för att den sista biten avverkas till fots. 

Musiken återkommer med intensitet och filmen klipper från kartan tillbaks till Norrland. 

Några träd filmas snett nedifrån och i bildens nedre kant ses en mossbeklädd sten. Mannen 

och kvinnan kommer in i bild iklädda vandringskläder och tyngda av stora ryggsäckar. I nästa 

klipp filmas ett tjärn. Mannen och kvinnan kommer återigen in i bild, men denna gång ses 

deras reflektioner i tjärnets blanka yta. Kvinnan stannar mitt i bild, ser på sin spegelbild och 

rättar till håret. Mannen lutar sig nära och tycks ironisera över kvinnans beteende. De börjar 

gå igen. En hängbro delar bilden i två delar; i den undre rinner en älv lugnt fram och i den 

övre tornar ett fjäll upp. Jerring kommenterar:  

 

Vid lappboplatsen Nikkaluokta återstår ungefär två mil till Kebnekaise 
turiststation. Just här öppnar sig den kanske vackraste av portarna till 
Kebnekaisemassivet. Det är Latjodalen som sträcker sin grönskande gata ända 
fram till Tuorpagornis sönderfrätta sockertopp. Den som har ett öppet och 
tacksamt sinne glömmer aldrig denna vandring genom ett ständigt växlande 
landskap … över porlande vatten gungas vi broband som för tankarna till 
tropiska färdvägar. Men vi är långt från ekvatorn, på en breddgrad som är 
åtskilliga mil norr om Islands nordligaste udde. Inga giftormar lurar kring 
brofästet, där ilar bara två små fjällämlar som nyfiket undrar vad det är för två 
stora fjällymlar som stör middagsfriden.131 

 

Mannen och kvinnan ses stiga av bron och därefter visas diverse vandringsbilder med fjäll 

och lappkåtor i bakgrunden. ”Här är oss gott att vara” påpekar Jerring. De fyra delmål som 

tidigare presenterats i annonsen i filmens anslag bokas därefter av, en efter en. Mannen och 

kvinnan bestiger tillsammans med ”duktiga lappförare” Kebnekaise, till bombastisk musik 

innehållande marschtrummor och trumpeter. Mannen är klädd i en kortärmad tröja och 

långbyxor, medan kvinnan står och huttrar. Hon ”pyntas” därefter om ”efter bästa förmåga” 

och får en rock att svepa kring sig. De samiska ”lappförarna” är klädda i traditionella kläder. 

Jerring konstaterar att utsikten från stortoppen ”ger en egendomlig känsla av överlägsenhet” 

                                                 
130 SF3188 i Journal Digital. 
131 Ibid. 
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då man i ”ett enda ögonsvep kan fånga ett område lika stort som Danmark eller Schweiz”. 

Utsikten visas i en rad bilder och kommenteras: ”Från 2133 meters höjd ser vi så det väldiga 

landskapet höja sig i fuktkalla dimmor”. 

 

Efter att senare ha anlänt till ett tältläger och druckit kaffe under midnattssolen, med skogen 

och Kebnekaisemassivet i bakgrunden, återstår endast en forsfärd på Torneälv, vilket beskrivs 

som ett äventyr ingen bör missa. Jerring avslutar lyriskt med:  

 

Här avbryter jag mitt studium av Eriks och Margits semesterdagbok. Jag rör inte 
vid slutet, inte vid den hänförda skildringen av framkomsten till Vitangeby i 
kvällsbelysning, en naturens egen pastell som ingen ordmålare i världen kan 
göra rättvisa åt.132 

 

Genomgående tematiserar På sommarstråt ovan Polcirkeln naturen, med betoning på skog, 

fjäll och vatten. Visuellt och audiellt understryker man gång på gång den svenska naturens 

skönhet. Furhammar menar att just betoningen av den svenska skönheten är en något som 

präglar den svenska dokumentärfilmen under 1930-talet, man: 

 

… gestaltade den svenska verkligheten i dess mest dekorativa och tilltalande 
aspekter … naturälskandet förenar sig med fosterländskt kräva ord … Måleriska 
dimmor stiger ur marken, sjöarnas vatten blänker milt, forsarna skummar, 
sommaren prunkar värdigt, vintersnön ligger majestätiskt vit och med sång 
sjunker solen bakom skogarna.133 

 

Jag påpekar detta för att sätta På sommarstråt ovan Polcirkeln i en filmhistorisk kontext och 

belysa att den är representativ för svenska kulturarvsskildringar134 gjorda under 1930-talet. 

Mats Jönsson menar att attraktionen hos dessa skildringar först och främst ligger i deras 

”ständiga pendlande mellan inåtriktad självbekräftelse och utåtriktad regionsreklam” som 

förstärker självbild och identitet på en mängd olika nivåer, däribland det nationella.135 Enligt 

Jönsson har den svenska naturen ”alltid fungerat som en av de viktigaste motivsfärerna för 

                                                 
132 SF3188 i Journal Digital. 
133 Furhammar (1982), s. 22. 
134 Jönsson menar att begreppet kulturarv definieras som ”kulturuttryck som anses ha speciella symbolvärden” och att det 

historiskt sett har knutits till allt från slott till stenrösen och vidare till stadsdelar och dialekter. ”För den stora allmänheten 
konkretiserades det främst via statliga institutioner som Nordiska museet och Skansen” som ”legitimerade och 
kanoniserade vissa utvalda föremål som man ansåg borde ingå i och utgöra Sveriges kulturarv”. Kulturarvsskildringar blev 
på så vis ”identitetsskapande och identitetsförstärkande” och fungerade rent formativt som ”en viktig nationell markör” 
och som en sammanhållningsstrategi. Se Jönsson & Mörner (2006) Självbilder – Filmer från Västmanland, s. 25-31. 

135 Ibid., s. 33. 
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svenskt kulturarv”, något även Qvist betonar när han talar om 1930-talets skildringar av det 

förgångna bondesamhället, det så kallade ”Skansenidealet”.136 

 

6.2 Efter kriget 

Furhammar menar, som många andra, att dokumentärfilmen under kriget 1939-1945 användes 

som ett vapen mot fienden i uppbyggelsefilmer avsedda för hemmafronterna. Han anser att 

det, sett till filmens allmänna historia, rådde en sorts storhetstid för delar av den dokumentära 

genren, då de fick ”goda finansiella resurser” och ”gavs angelägna ärenden”. Men när kriget 

tagit slut försvann, enligt honom, dessa viktiga angelägenheter och därmed också 

finansiärerna, vilket gjorde fyrtiotalets sista år magra för dokumentärfilmen.137 Den 

institutionella journalfilmen återkom dock med ett nytt ”nummer” varje vecka. Här behandlar 

man vid några tillfällen den mängd flyktingar som anlände till Sverige i sviterna av kriget. 

Efter det att den svenska isolationen bröts i och med krigsslutet gav sig svenska filmare 

återigen ut i världen för att inledningsvis dokumentera det krigshärjade Europa. Furhammar 

menar dock att resmålet snart ändrades ”från de deprimerande trakter som härjats av kriget” 

för att återupprepa historien och göra som man gjort efter det första världskriget: man gav sig 

av till avlägsna länder där man återigen fokuserade på den flitige nordbon i exil.138 

 

6.2.1 Svensken och främlingen i Veckorevy, 1945. 

Inslaget Utväxling av civila fångar i journalfilmsserien Veckorevy daterad 1945-03-19 inleds 

med en bild på fartyget ”Drottningholm” som ligger vid kajen i Göteborg. Skeppet är 

hemkommet efter att, enligt speakerrösten ”ha genomfört sin tredje barmhärtighetsresa” till 

den krigshärjade kontinenten. Man har 1000 passagerare ombord, ”mest turkar och 

engelsmän”. Filmen klipper till att visa några vita män som sitter vid ett bord och ägnar sig åt 

ett brädspel, för att i nästa bild visa de mörkhåriga män som står runtomkring och ser på. ”Att 

detta är några av de turkiska passagerarna är inte att ta miste på”, kommenterar speakerrösten 

den senare bilden. Notera här att de brädspelande, vita, männens etnicitet inte kommenteras, 

vilket, enligt mig, är på grund av att ”vitheten” ses som normativ och därmed inte behöver 

kommenteras, medan det ”avvikande”, i det här fallet turkiska, utseendet kräver en 

                                                 
136 Jönsson (2006), s. 44. Qvist (1995), s. 222-227. Qvist menar att antalet nordiska dokumentär- och spelfilmer med bilder 

från naturmiljöer var relativt stort under 1920-talet och att denna filmtyp får några svenska efterföljare under 1930-talet 
Han syftar här på långfilmer, men jag anser det befogat att poängtera att På sommarstråt ovan Polcirkeln ingår i en större 
nordisk och svensk filmtradition. 

137 Furhammar (1982), s. 25. 
138 Ibid., s. 32. 
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kommentar enligt den princip som den formella speakerrösten bygger på – den ska svara på 

alla frågor som åskådaren kan tänkas ha. 

 

Speakerrösten betonar därefter att passagerarna nu är fria och distanserar sig samtidigt 

svenskarna från den tyska krigsmakten. Till bilder på en vaktbåt bredvid fartyget 

kommenterar rösten: 

 

… visserligen ligger en svensk bevakningsbåt nedanför, men det är en annan 
sorts bevakning än den man just undsluppit. Under den bevakningen kunde det 
hända att man märktes som boskap med stora kors på den enda kappan man 
hann få med sig, och för säkerhetsskull tatuerades också ett nummer på armen 
… det sitter där som en bestående påminnelse om fem år som boskap.139 

 

En kvinna iklädd en kappa med ett stort kalkvitt X på ryggen rör sig bort från kameran och 

därefter visas en arm med intatuerade siffror. Bilderna och rösten samverkar här, enligt mig, 

till att fördöma det männen, kvinnorna och barnen har blivit utsatta för, men inte utan att 

samtidigt kommentera främlingskapet som framförallt finns till människorna från Turkiet. När 

flyktingarna väl går iland i Göteborg tas de till Röda Korsets lokaler för utstyrsel. Att 

personalen ställs inför något främmande sägs implicit när speakerrösten menar att ”… bland 

glada och vänliga svenskor och svenskar tinade snart den värsta frusenheten bort”. När denna 

”frusenhet” väl är borta provar en lång och smal (vit) man skor, vilket kommenteras med: 

”Det är som synes den engelska kontingenten som utrustas här.” Bilden övergår till att i 

halvbild visa en kvinna i nunnedräkt. Hon knäpper sina händer och speakerrösten säger: ”I 

fem år har den här blida engelskan suttit i fångläger. Hennes fasta förtröstan har hjälpt 

landsmännen genom många mörka stunder.” Någon liknande presentation för den turkiska 

delen av flyktingarna ges inte. 

 

Det korta journalfilmsinslaget innehåller återkommande kategoriseringar där det avvikande 

och onormala distinkt skiljs från den normativa vitheten. De svenska kvinnorna och männen 

som arbetar för Röda Korset visas individuellt, alternativt tillsammans med en arbetskamrat, 

medan de ”främmande” turkiska männen och kvinnorna genomgående visas som en kollektiv 

massa. Den ”blida” brittiska nunnan bidrar även, enligt mig, till att knyta kristendomen till det 

Katarina Mattsson kallar ”det vita västerländska”. Att just kristendomen knyts till den 

normativa vitheten hänger enligt Mattsson samman med den maktordning som kolonialismen 

skapade, där ”vithet och de närliggande begreppen europé, modern, kristen och västerlänning” 
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har haft en omfattning som ”inte kan likställas med någon annan normativ beteckning”.140 

Enligt mig reproducerar detta inslag i Veckorevy denna maktordning i just det att man 

återkommande betonar ett implicit (kulturellt) och explicit (utseendemässigt) främlingskap till 

de turkiska flyktingarna.  

 

Hur krafterna återvinns i Veckorevy 1945-10-20 rapporterar om en grupp judiska flyktingar 

som har återhämtat sig efter att ha kommit från tyska koncentrationsläger till Kummelnäs, 

strax utanför Stockholm. Inslaget är uppdelat i två delar, där den inledande betonar hur väl 

dessa flyktingar nu mår efter att ha spenderat ett halvår i Sverige, medan den senare delen är 

en återblick till tiden runt midsommar 1945 då en svensk ”hjälpexpedition” gav sig av mot 

Lübeck för att ta ombord ”de tiotusen” överlevande som väntade.  

 

Rochelle Wright menar att den judiska karaktären inom svensk spelfilm genomgick en 

förvandling under kriget. Under 1930-talet karaktäriseras denna grupp, som sagt, som 

pengahungriga och beräknande, men under krigets sista år kom en rad filmer där den judiska 

karaktären istället porträtteras som ödmjuk, kulturell och välutbildad. Förvisso stereotypiseras 

den judiska karaktären i båda decennierna, men i det senare måste stereotyperna helt klart ses 

som positiva och betydligt mer fördelaktiga än tidigare. Wright menar att detta är en reaktion 

på nazismens brutalitet och förtryck som den judiska gruppen utsattes för.141 Jag anser att den 

senare delen i Hur krafterna återvinns är ett tydligt fördömande av nazismen. Till vemodig 

musik visas hur tyska soldater, under övervakning av svenskar och allierade, bär utmärglade 

människor på bår upp på det svenska fartyget. Vitklädda läkare och sjuksköterskor visas i 

helbild när de står böjda över en kvinna som ligger nedbäddad under tjocka filtar. Det är 

nästan enbart kvinnor och barn som visas upp bland flyktingarna. Sjuksköterskorna tvättar de 

magra kropparna försiktigt. Tre unga flickor sitter i en säng och Nils Jerring kommenterar: 

”Här har tre systrar återfunnit varandra efter år av fångenskap på skilda platser. De tre har 

klarat sig, men sådant hör till undantagen”. Inslaget klipper till att visa hur tre vitklädda 

kvinnor brer smörgåsar: ”Svenska smörgåsar breds i flygande fläng, här är så många 

flämtande livslågor att underhålla och rädda undan den stora skuggan”. Det är uppenbart att 

man här, från svensk sida, sympatiserar med det judiska folket, samtidigt som man 

återkommande betonar svenskens ”godhet”. Det tycks i den senare delen av inslaget, inte 
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finnas någon distansering till den tidigare ”främmande” juden; man tycks istället – i linje med 

sin svenska ”välvilja” – ha närmat sig gruppen.  

 

När dessa flyktingar ett halvår senare har återhämtat sig, åtminstone rent fysiskt, betonar man 

dock, återigen, ett rent nationellt främlingskap. En grupp yngre kvinnor springer glada ut 

genom en dörröppning och omringar två män som står utanför huset. Det är 14 ”ungerska 

flickor” som har fått arbete vid Petrixverken i Sundbyberg. ”Auschwitz och Bergen-Belsen 

hette flickornas inackorderingsställen ända till i våras” kommenterar Jerring. En kort 

presentation av Petrixverket följer där Jerring förklarar att man har haft svårt att få tillräcklig 

arbetskraft, ”trots febril annonsering” och vänder sig därefter direkt till den svenska åskådaren 

och poängterar med auktoritär röst: ”Det förtjänas alltså att påpekas att de arbetstillfällen som 

ges dessa utlänningar givetvis inte tas från några svenska arbetare.”  

 

Jag anser att man måste se Jerrings påpekande i ljuset av dels den stora flyktinginvandring 

som skedde efter kriget och som enligt Gunilla Hultén ansågs kunna ”bemästras” genom att 

flyktingarna ”i största möjliga utsträckning kunde beredas arbetsanställningar” eftersom detta 

skulle minska den ekonomiska belastningen för Sverige. Män blev ofta placerade i skogs- 

eller jordbruket i fyra-sex månader innan de kunde få annat arbete, medan kvinnorna 

anvisades till hushållsarbete.142 Den arbetskraftsimport som kom till följden av att Sverige 

övergick till att bli ett immigrationsland tycks, om man utgår från Hultén, ha setts som positiv 

då den hjälpte till att bygga bygga den moderna Svenska välfärdsstaten, men trots detta ansågs 

det alltså nödvändigt att försäkra att de arbetstillfällen som de ungerska flickorna fått inte har 

getts till dem framför någon ”etniskt svensk” man eller kvinna.143  

 

Ser man till båda de inslagen som här har analyserats så tycks – med reservation för att 

filmerna berör två olika grupper av flyktingar – det senare, producerat lite mer än ett halvår 

efter det första, ha närmat sig ”främlingen”. Jag anser att det är värt att betona att detta 

närmande sker i en kontext där ”den etniskt svenske” har något att, så att säga, vinna på det – i 

dessa två inslag såväl ”internationell goodwill” som välbehövd arbetskraftsimport.144 Det 

tycks alltså finnas ett sorts närmande till den inomeuropeiska främlingen under tiden strax 

efter kriget, men hur förhåller sig detta till mer exotiska reseskildringar liknande de som 

                                                 
142 Hultén (2006), s. 92f.  
143 Ibid., s. 92-98. 
144 Se Hultén (2006), s. 82-83 samt 87. 
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producerades under 1930-talet? Svaret finns i Transatlantics dokumentära reseskildring 

Kontakt med Västafrika.  

 

6.2.2 Kontakt med Västafrika 

Filmen inleds med att visa hur Transatlantics motorfartyg Temnaren lämnar Sverige. Efter att 

ha lämnat Nordsjön och dess hårda sjö bakom sig och nått den engelska kanalen sätter man 

kurs mot Teneriffa. Fartyget spolas och skrubbas rent från resterna av ”ett rökigt” – och 

därmed underförstått industriellt – Europa, och besättningen börjar enligt Jerrings speakerröst 

känna varma vindar. Att Temnaren är ett modernt skepp understryks då man visar det stora 

kylrummet som gör att kocken kan hålla besättningen med ”svensk mathållning även under 

tropikernas sol”. Efter ett kort stopp vid Vera Cruz, Teneriffa går färden ”sydöver” mot 

Freetown i Sierra Leone. En engelskspråkig karta över nordvästra Afrika visas och en 

animerad Temnaren rör sig längs färdvägen. Filmen klipper tillbaks till en falk som i helbild 

sitter på ett handskbeklätt finger. ”En vilseflugen afrikansk falk välkomnar oss till den svarta 

kontinenten” kommenterar Jerring, samtidigt som falken flyger iväg. Bilden övergår till att 

visa två båtar som har slutit upp längs Temnarens sida; de är överfulla av afrikanska män. 

Jerring drar kort historien om Freetown och presenterar männen i båtarna: 

 

Freetown, den fria staden, grundades i slutet av 1700-talet … av ett [engelskt] 
ideellt företag för att bereda en fristad åt förrymda och frigivna fångar. Här ska 
vi nu hämta en extra besättning: 63 crewboys behöver fartyg av Temnarens 
storlek för lossning och lastning. Vi tycker nog att de gamla slavarnas 
avkomlingar – liksom alla andra negrer förresten – ser ungefär likadana ut, men 
redan efter ett par dar uppfattar vi dem som individer.145 

 

Jerrings explicit rasistiska kommentarer går att spåra till slaveriets dagar. Stuart Hall menar 

att den vita slavägaren ofta utövade sin makt över den manlige svarte slaven genom att frånta 

honom allt ansvar samt faders- och familjeauktoritet genom att behandla denne som ett barn. 

Denna infantilisering fungerar kastrerande för den svarte mannen i det att den symboliskt 

fråntar honom hans manlighet. Benämningen ”Boy”, eller som här ”Crewboy” är en sådan 

infantilisering, och den återkommer genom hela Kontakt med Västafrika.146 Det 

generaliserande och rasistiska antagandet att ”slavarnas avkomlingar – liksom alla andra 

negrer” ser ”ungefär likadana ut” anser jag har sin grund i de nationalistiska diskurser som går 

                                                 
145 SF3009A-D i Journal Digital. 
146 Hall (1997), s. 262. Se även Catomeris, Christian Det ohyggliga arvet – Sverige och främlingen genom tiderna (2004), s 

48. Catomeris menar att den absolut vanligaste beskrivningen av afrikanen under 1800- och 1900-talet i såväl läroböcker 
som reseskildringar är den där denne liknas vid ett barn.  
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ut på att det finns ett nationellt utseende som ”utlänningar” eller ”främlingar” aldrig kommer 

att få tillgång till. Jerring tycks i sin kommentar mena att ”främlingen”, det här fallet den 

afrikanska mannen, med svenska ögon sett bör ses som en kollektiv massa. Enligt mig är 

Jerrings kommentar synnerligen rasistisk och etnocentrisk; den betonar skillnaden till ”dem” 

och tycks mena att dessa är så stora att de inte kan överbryggas förrän den vite mannen 

anpassat sig efter ”ett par dar”. Detta betonar, enligt mig, en normativ vithet som de 

afrikanska männen aldrig kan uppnå och de är därmed, trots att de ”ses som individer”, 

förpassade till ett oföränderligt utanförskap från den svenske filmaren och åskådarens 

perspektiv. 

 

Filmen fortsätter med samma nedlåtande tonläge hos den formella rösten. Man presenterar 

ledaren för de afrikanska männen genom att anmärka ”Där är hövdingen: han i pyjamas”, för 

att därefter betona de afrikanska männens primitivism genom att visa hövdingens sovplats och 

kommentera: ”Varje morgon, långt innan gryningen, ser man de svartas lägereld glimma så 

hemtrevligt där framme på backen”. I nästa bild och andetag ställs denna, implicit simpla, 

lägereld mot ”ett fullt modernt oljeeldat kök, näst maskinrummet fartygets hetaste plats”. Den 

svenske kocken dryper av svett medan han förbereder maten. En av hövdingens söner 

fungerar som medhjälpare. ”Alltid vankas det någon omväxling till crewkrubbet, för kocken 

Pihl är vänlig i alla temperaturer” säger speakerrösten samtidigt som kocken med skjortärmen 

torkar svetten ur pannan. Man tycks mena att de ”främmande” männen ska vara tacksamma 

för den vite mannens ”godhet”.  

 

Till kvällen samlas de afrikanska männen på däck. Jazzmusik läggs på i filmen och fyra män 

börjar ”skojboxas” och brottas innan två av dem blir tillrättavisade av hövdingen. Visuellt 

betonas här den afrikanska mannens fysik. Att det är just jazzmusik som spelas till denna 

sekvens är troligen ingen slump. Christian Catomeris menar att jazzmusiken är intimt 

förknippad med ”svarta amerikanska” musiker, ättlingar till de slavar som förts till Amerika 

från Afrika. Jazzmusiken sågs som det ”naturliga uttrycksmedlet” för ”dessa människor” som 

ansågs ha ”blodets rytm i arv och som ingen annan ras på konstlad väg kan rå på”.147 Att 

musiken spelas till just brottning, en uppvisning i fysik, tycks därför, enligt mig, vila på den 

exotiska idén om den afrikanska mannens fysik som ses som lockande just därför att den är 

avvikande från den ”etniskt svenske” åskådarens vita norm.148 Hall menar att det här finns en 

                                                 
147 Catomeris (2004), s. 50. 
148 Se exempelvis Hall (1997), s. 262-269 och Catomeris (2004), s. 68-69. 
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paradoxal dubbelhet, där den svarte mannen å ena sidan ses som ett barn, men där han å andra 

sidan i sin fysik, ”djuriskhet” och ”översexualitet” betraktas med skräckblandad 

förtjusning.149 

 

Denna förtjusning ger sig uttryck i Kontakt med Västafrika då en överblicksbild över 

Temnarens däck visar hur nakna afrikanska män tvättar sig. Man fokuserar på två av männen, 

varav den ena tvålar in den andra. Jerring kommenterar tvättningen, samtidigt som filmbilden 

övergår till att först visa en närbild på det två männen för att sedan visa en tredje man som 

tvättar sina privata delar. 

 

Man skulle inte kunna tro att de svarta skulle vara så noga med sin hygien, men 
faktum är att de har stortvagning varenda morgon och kväll, och att tvättningen 
är grundlig kan vi konstatera. Renligheten gäller sannerligen inte bara halsen 
och öronen.150 

 

Just den afrikanska mannens påstådda översexualitet framhålls även i flera sekvenser där man 

exempelvis kontrasterar en hamnstads befolkning i två binära grupper; en svart och en vit, där 

man med stark betoning ständigt återkommer till formuleringar som ”endast 500 vita mot 

25 000 svarta”. Till en bild av en afrikansk kvinna som har en gråtande pojke i famnen och en 

flicka stående bakom sig kommenterar Jerring: ”Ungarna kommer tätt och de har pretentioner, 

fast de borde vara avvänjda för länge sedan”. Jag tolkar det som att man menar att ”afrikanen” 

i stort aldrig kan uppnå någon ”pretention” utan att ”de” istället är för all framtid kommer att 

vara underställda den ”civiliserade” vite mannen.  

 

En stor del av filmen utspelar sig ombord på Temnaren där mycket tid läggs åt just den 

afrikanske mannens annorlundahet i förhållande till svensken, men där man återkommande, 

implicit som explicit, betonar att denne villigt underordnar sig den vite mannen. Så sker 

exempelvis i en rad närbilder på afrikanska män där Jerring ställer frågor som: ”Skulle du inte 

hellre vara hemma med dina hustrur?”151 och männen sedan svarar, på engelska ”No sir, this 

fine ship, good captain”.  

 

Framme i Lagos, Nigerias huvudstad, lossar Temnaren wallboard. Man paddlar in till staden 

som beskrivs som ”en svart stad, med endast 1000 vita mot 170 000 infödda”. En 

                                                 
149 Hall (1997), s. 263 och Rony (1996), s. 27. 
150 SF3009A-D i Journal Digital. 
151 Notera betoningen på ”hustrur” som, enligt mig, tycks vila på den exotiska idén om den afrikanska mannens 

översexualitet.  
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överblicksbild över en lång gata fylld med människor och kantad av ett stort antal 

marknadsstånd kommenterar speakerrösten att Lagos ”är mindre hälsofarlig än de flesta städer 

i Nigeria” men att ”de inföddas marknadsplatser, med sin stank och sina malariamygg” inte är 

något ”för en vit man att sticka näsan i”. Man återvänder till Temnaren där tändstickor från 

Swedish Match, ”som säljs på alla marknadsplatser i Afrika”, sänks ned från fartyget med 

hjälp av dess lyftkran som ”våra crewboys har lärt sig behärska”. Återigen kopplas alltså 

”afrikanen” till en lägre stående, primitiv, levnadsform som den vite mannen inte bör 

beblanda sig med, men väl kan använda för att uppnå sina syften (i det här fallet att lossa och 

lasta varor). Att fartygets ”crewboys” har ”lärt sig behärska fartygets lossningsanordningar” 

tyder implicit på att ”de” blivit upplärda av den svenska besättningen.  

 

Betoningen på den svenska upplärningen av ”afrikanen” återkommer senare när fartyget 

lägger ankar i Pointe Noire – ”franska ekvatorialafrikas viktigaste och modernaste hamn” 

enligt Jerrings speakerröst. Den svenska besättningen besöker ett svenskt missionärspar för att 

ge nyheter ”hemifrån”, varpå speakerrösten konstaterar att det ”som bekant [är] missionerna 

som tar hand om de infödda barnens utbildning och uppfostran”; man tycks här, i likhet med 

tidigare filmer, antyda att ”främlingen” inte kan ta vara på sig själv och därför bör uppfostras 

av den ”civiliserade” västerlänningen. Catomeris menar att framhållandet av barnens värde 

kan ses som ett uttryck för ett hyllande av det ”enkla” och ”oförfalskade” – en idé som kan 

spåras rakt tillbaks till Rousseaus idé om ”den ädle vilden” och ett paradisiskt tillstånd i 

mänsklighetens historia.152 I Kontakt med Västafrika presenteras så en grupp unga flickor som 

bär ”färggranna klänningar” vilket gör att de, i motsatts till exempelvis Temnarens ”extra 

arbetskraft”, inte skulle ”behöva skämmas för sig i Europa”. Filmen följer en av flickorna 

hem, där ett middagsbord är dukat ute i solen. Fadern i familjen, klädd i vit skjorta, fördelar 

maten till sina barn. På bordet finns en vattenkaraff, glas, tallrikar och bestick. ”Såhär 

civiliserat äter man i den här familjen” kommenterar Jerring, och förklarar därefter att det är 

tack vare att pappan är lärare i den svenska missionsskolan, som tycks vara ”en kulturspridare 

även beträffande bordsskick”. 

 

Temnaren vänder därefter hemåt, men passerar på vägen den portugisiska kolonin Sao Tomé, 

där samlevnaden mellan ”vita och färgade” beskrivs som ”den allra bästa”. Man besöker de 

portugisiska kolonialherrarna som spelar biljard bakom metertjocka stenväggar som skyddar 

                                                 
152 Catomeris (2004), s. 23. 
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mot hettan. Innan man återigen ger sig av visas en afrikansk pojke som klättrar högt upp i en 

palm för att ta ned kokosnötter. En nöt faller och kameran följer dess bana till speakerröstens 

utropande: ”Se upp där nere!”. Kokosnöten landar i sanden och Jerring kommenterar 

”flickorna har varit med förr, de vet att inte ens en negerskalle stoppar för en kokosnöt som 

faller från 25, 30 meters höjd” (min kursivering). Denna kommentar återger, enligt mig, en 

svensk tro och syn på en rasbiologisk skillnad mellan ”svensken” och ”afrikanen”, en tanke 

som, om man följer Fatimah Tobing Ronys tankesätt, har präntats in i det västerländska 

medvetandet under århundrade efter århundrade, där den förstnämnda inneha skönhet, 

intelligens och så vidare, medan den senare ses som rotad i naturen och knappt höjer sig över 

djurens nivå.153 

 

7. Slutdiskussion 

En gemensam nämnare för majoriteten av de filmer som har analyserats i den här uppsatsen 

verkar vara en fascination för det främmande. Som jag vid flera tillfällen under uppsatsen har 

betonat är detta inget nytt fenomen. Problematiken uppstår, enligt mig, när man oavbrutet 

kategoriserar och stereotypiserar detta ”främmande” som något underlägset och primitivt för 

att förhärliga den ”civiliserade” ”västerländska moderniteten”. När detta görs i ett sådant 

utbrett medium som filmen, och då speciellt en sådan obligatorisk och institutionaliserad del 

som journal- och förfilmen, kan det, enligt mig, få djupgående konsekvenser. Christian 

Catomeris menar exempelvis att svenska läroböcker som förtränger de vitas ogärningar i 

Afrika och ger en bild av att kontinenten skulle vara befolkad av ”den lägst stående 

människan på jorden” har satt sin prägel på åtskilliga generationer av svenska skolelever.154 

 

Dessa läroböcker verkar, för mig, ha det underliggande syftet att positionera den ”vita 

västerländska” kulturen och människan som kolossalt överlägsen ”det främmande”, något de 

har gemensamt med det filmmateriel som har analyserats i denna uppsats. Representationen 

av ”främlingen” är ständigt stereotypiserande och sker oftast ur ett etnocentriskt perspektiv. 

Den skillnad som där implicit betonas i det visuella materialet förstärks gång på gång av den 

formella speakerrösten, som enligt mig inte tycks avstå det minsta tillfälle för att betona för 

                                                 
153 Se exempelvis Rony (1996), s. 30-43 och Catomeris (2004), s. 21-23. Rony beskriver Félix-Louis Regnaults studier av 

”ras” under den senare delen av 1800-talet och tidigt 1900-tal, där icke-européer presenterade som patologiska och 
primitiva. Regnault menade exempelvis att ”the brain of the Negro is a wax upon which nothing is written” och liknade 
vuxna afrikaner vid ”stora barn”. Catomeris menar att i och med rastänkandets intåg i den vetenskapliga sfären så befästs 
socialdarwinismens kulturella nivåtänkande som placerar den vita, västerländska, civiliserade och industrialiserade 
kulturen över alla andra. 

154 Ända fram till slutet av 1950-talet fanns generella omdömen om ”rasegenskaper” kvar i de svenska skolböckerna, där det 
exempelvis skrivs att afrikaner ”äro som barn hela sitt liv.” Se Catomeris (2004), s. 49 och 58. 
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den ”etniskt svenske” åskådaren att denna ser på något underlägset och primitivt. Framförallt i 

de exotiska reseskildringar som analyserats markerar speakerrösten en nästintill orubblig 

skillnad till de representerade ”främlingarna”; människor som enligt filmerna endast kan 

civiliseras om de frånsäger sig sin ursprungliga kultur och istället assimilerar sig i den 

västerländska. Men även när så sker, som i fallet med den afrikanske läraren vid den svenska 

missionärsstationen i Kontakt med Västafrika, så ses ”främlingen” fortfarande som avvikande. 

Jag tolkar detta som att det vid den här tiden fanns en symbolisk gräns kring det ”civiliserade” 

och ”västerländska” där passkontrollanterna endast släppte in människor med ett ”vitt 

utseende”. På det sättet skapades en normativ vithet som knöts till rasifierade privilegier 

såsom tillträde till den ”moderna” och ”civiliserade” sfären. Den ”primitiva” främlingen blir 

istället förknippade med barbarism, vidskeplighet och interna stridigheter, vilket jag anser 

grundar sig i den exotism som den formella speakerrösten förmedlar. Rösten har ett enormt 

maktövertag över såväl åskådare som de porträtterade ”främlingarna” eftersom man kan 

belysa och lyfta fram precis vilka aspekter man vill i den främmande kulturen för att sedan 

tolka dem utanför det sammanhang som de ursprungligen var menade för.155  

 

Därför är det just den formella speakerrösten som i mångt och mycket är ”den stora boven i 

dramat” i det att den ideligen framhäver minsta lilla – påstådda – skillnad mellan ”svensken” 

och ”främlingen”, må den så vara kulturell, rasbiologisk eller sexuell. Jag förväntade mig i 

inledningen av analysarbetet att stöta på åtminstone någon sekvens där speakerrösten mer 

lutade åt det öppna hållet istället för det formella, men detta skulle snart visa sig lysa med sin 

frånvaro. Anledningen till detta kan bero på en brist i mitt urval av filmer, men kan även ses 

som att den formella, mer auktoritära, speakerrösten möjligen dominerade de svenska 

reseskildringarna under 1930- och 1940-talet.  

 

Trots denna eventuella brist i mitt filmurval så anser jag att de analyserade filmerna är 

representativa för en svensk representation av främlingen strax före och efter det andra 

världskriget. Jag anser mig ha stöd för detta påstående dels i Furhammars teckning av den 

svenska dokumentärfilmshistorien och dels i det material som av olika anledningar inte kom 

med i uppsatsen. Min poäng är att de filmer som har analyserats i denna uppsats ingår i en 

större samling filmer med liknande tematik som producerade under samma tidsperiod. 

 

                                                 
155 Jämför med Catomeris (2004), s. 23f. 
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Att det framförallt är den vita mannens perspektiv som visas i filmerna är tydligt i de 

återkommande bilderna av barbröstade kvinnor; bilder som Furhammar menar är ett 

”paradoxalt slående exempel på attityden till nakenhet [inom svensk film]” – nakenhet var 

otänkbart på svenska biodukar, förutom då det var ”primitiva folk” som visades upp i 

samband med dokumentärfilmer.156 Rony menar att nakenheten i filmer som Flahertys Moana 

(1926) är ett sätt att visa hur infödingar lever i ett slags evigt Eden där det inte finns någon 

plats för kristendom och kolonialism.157 Jag uppfattar speciellt Bambuåldern på Mentawei 

som ett sorts sökande efter en ursprungsmänniska158, medan Tambora och Kontakt med 

Västafrika snarare betonar svensk företagsamhet ute i världen och hur ”primitiva folkslag” 

välvilligt underordnar sig svenskt styre till att fungera som en ”arbetarstam”.   

 

Jag finner det mycket intressant att jämföra reseskildringen i På sommarstråt ovan Polcirkeln 

med dess mer exotiska motsvarigheter. Det intressanta ligger i hur filmerna förhåller sig till 

varandra, trots att de till väldigt hög grad är disparata. I På sommarstråt knyts landskapet och 

naturen till en nationell identitet; skog, fjäll och vatten används som rotmetaforer för att 

betona en svensk gemenskap – man vurmar för det ”fosterländska” och ”sköna” samt betonar 

att ”inga giftormar” lurpassar bland skogens träd. Kontrasterar man detta vurmande för 

naturen till dess roll i den exotiska motsvarigheten blir skillnaden närmast polariserad. När 

speakerrösten i Tambora poängterar, till bilder av en kompakt djungel, att ön Sumbawa ”inte 

är någon vanlig liten skärgårdsholme” bör man, enligt mig, se detta som ett sätt att befästa 

skillnaden mellan den ”vackra” svenska naturen och den hotande djungeln vid 

Tamboraplantaget.159 Speakerrösten går så långt att den förklarar krig mot den främmande 

djungeln med alla dess ”farliga växter och djur”. Den främmande skogen blir på så sätt 

filmens – och svenskens – antagonist som måste förgöras för att ge plats åt ”dyrbar 

odlingsareal”. I Skönhetssalongen i djungeln likställs ”afrikanen” med en implicit lika 

hotande djungel och rotas därmed, tillsammans med den porträtterade stammen i 

Bambuåldern på Mentawei, både via filmtitel och handling till ett ”primitivt” levnadssätt. 

Man tycks mena att när den svenske mannen och kvinnan i På sommarstråt ovan Polcirkeln 

vid semesterns slut återvänder från naturen till storstaden och alla ”moderna” bekvämligheter 

                                                 
156 Furhammar (1982), s. 13. 
157 Rony (1996), s. 140. 
158 Jämför med fotnot 92 och Franz Boas idé om den etnografiska filmen. 
159 Per Olov Qvist menar att den svenska skärgårdsmiljön under 1930-talet hade kommit att uppfattats och identifierats som 

något typiskt svenskt, trots att Sverige inte på något sätt är ensamt om att ha en skärgård. Se Qvist (1995), s. 457. 
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så är de två stammarna i Skönhetssalongen och Bambuåldern fortfarande omgivna av ”farlig” 

djungel.  

 

Under tiden strax efter det andra världskrigets slut tycks det ske ett visst närmande till den 

judiske ”främlingen” inom den svenska journalfilmen, men detta verkar, som sagt, bero på att 

Sverige hade något att tjäna på det. De svenska reseskildringarna följer dock, enligt mig, blint 

den koloniala och imperialistiska idén om en rasernas hierarki med den vita europén i topp 

och återspeglar gång på gång tanken om en nationell ”föreställd politisk gemenskap”. Men 

den tycks även mena att även finnas en ”föreställd biologisk gemenskap” bland såväl svenskar 

som andra ”vita västerlänningar”.160 Jag anser att resultatet av den här uppsatsen går i linje 

med Robert Stams idé om de västerländska åskådarna som ”armchair imperialists”; 

representationen av ”främlingen”, så som den ser ut i de analyserade filmerna, ger en 

objektifierad och stereotypiserad bild av ”Dem”, vilken sedan implicit och explicit ställs mot 

en kraftigt idealiserad och överlägsen ”Vi”. 

 

Gunnar Alsmarks ord klingar igen: ”För att förstå vem du är måste du förstå vem du inte är.” 

Har innebörden i denna tanke del i de svenska expeditionsfilmerna under tiden strax före och 

strax efter det andra världskriget? Naturligtvis är detta en efterhandskonstruktion som kanske 

föga stämmer överens med verkligheten, men tanken finns kvar; var det underliggande syftet 

att, samtidigt som man sökte upp ”främmande” kulturer, även söka efter och förstärka den 

svenska kollektiva identiteten under en tid då det svenska samhället genomgick radikala 

förändringar? Vilken effekt fick denna uppdelning i civiliserade nordbor och primitiva 

främlingar? Är det något som fortfarande påverkar oss än idag? Svaret på dessa frågor skulle 

kräva en helt annan uppsats, varför jag nöjer mig med att konstatera att uppdelningen finns. 

 

Enligt min uppfattning har jag uppnått uppsatsens uttalade syfte, även om delar av uppsatsen 

kunde ha utvecklats och kanske tolkats på något alternativt sätt. Jag kan känna att jag i vissa 

fall för lite för snabbt har lämnat en tankebana för att istället ta upp en ny. Jag känner även att 

de två grupperna – ”den etnisk svenske” och ”främlingen” – har presenterats som något för 

homogena. Givetvis inser jag att så inte är fallet, men jag kan förstå om det verkar finnas en 

tendens från min sida att inte se till skillnader inom de två grupperna. Anledningen till att de 

presenterats på detta sätt är att det valda filmmaterialet gör denna binära och homogena 

                                                 
160 Se Rony (1996), s. 26. 
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uppdelning, varpå jag, i linje med uppsatsens syfte, har försökt belysa dessa. Jag inser att 

ytterligare nyansering troligen skulle ha tillfört uppsatsen en hel del, men på grund av 

utrymmesbrist fick detta inte plats. Enligt mig skulle därför en fortsatt studie av 

filmmaterialet, eller liknande material, tjäna på att även se till skillnader inom de två 

grupperna genom att exempelvis tydligare betona hur manligt och kvinnligt representeras.  

 

Som tidigare sagt ingår det analyserade materialet i en större grupp filmer med liknande 

tematik, varför det, enligt mig, fortfarande finns en betydande mängd filmer som, så vitt jag 

vet, inte har analyserats i någon djupare mening. Avslutningsvis är det därför min 

förhoppning att jag i denna uppsats har lyckats belysa och lyfta fram en del av den svenska 

journal- och förfilmshistorien som annars verkar ha en tendens att inta en anspråkslös 

ställning ute i den filmvetenskapliga periferin. 
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8. Sammanfattning 

Denna historiskt drivna uppsats analyserar ett mindre antal svenska journal- och förfilmer – 

framförallt reseskildringar – producerade strax före och strax efter det andra världskriget. 

Syftet är att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur representationen av ”främlingen” 

skiljer sig från den av ”den etniskt svenske”, vilket görs för att kunna blottlägga delar av den 

svenska attityden mot dessa ”främmande” grupper. Teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter berör representation, symbolisk maktutövning, kritiska vithetsstudier och 

även dokumentärfilmens röst.  

 

Tidsperioden har valts av flera skäl, däribland att journal- och förfilmen vid denna tid var 

audiovisuell och alltså kommenterades av en speakerröst. Samspelet eller diskrepansen mellan 

ljud och bild är där analysen lägger störst fokus. Dessutom övergår Sverige vid den här tiden 

från att vara ett utvandringsland till att bli ett invandringsland, vilket väcker frågan om 

förhållandet och representationen till ”främlingen” förändras när denna immigrerar till 

Sverige. 

 

Analysen visar att den svenska journal- och förfilmen till hög grad uppvisar en fascination för 

”främmande” kulturer och människor men att representation av detta uteslutande är 

stereotypiserande samtidigt som den självförhärligar ”svenskheten” och ”det vita 

västerländska”. Dessa resultat kontextualiseras mot strömningar som fanns i Sverige under 

1930- och 40-talet. Representationen av ”främlingen” i exotiska reseskildringar tycks inte 

förändras över kriget, men däremot sker ett närmande till den judiske flyktingen i slutet av 

och strax efter andra världskriget.  
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