
MEDIAL MONUMENTALITET – TVÅ FOLKHEMSSKILDRINGAR 

 

 

 

Folkhemmets audiovisuella historieskrivning 

 

En film säger alltid mer om den kontext den är producerad i än om den tid den skildrar. Detta 

är i koncentrat Mats Jönssons tes i avhandlingen Film och Historia (Jönsson, 2004), där han 

diskuterar audiovisuell historieskrivning utifrån Hollywoodfilm under perioden 1960-2000. 

Filmen ligger väl i takt med både samtidspolitiska diskurser och historievetenskapliga 

vindkantringar, visar Jönsson i sin bok. 

Filmhistorien rymmer dock andra historieförmedlare än Hollywood, även om 

(som Jönsson med rätta hävdar) den amerikanska filmindustrin idag hör till våra mer 

inflytelserika historieförmedlare. Ett exempel är den svenska arbetarrörelsen som när man 

initierade en egen filmproduktion under 1940-talet ofta vände bakåt i tiden. Man berättade om 

ett svenskt förflutet där missförhållanden nu var avhjälpta, eller åtminstone på väg att 

avhjälpas, genom den nya samhällsordning som socialdemokratin stod för. 

Det är dock inte bara rörelsens egen filmproduktion som uppburit rollen som 

socialdemokratins audiovisuella historiograf. Under trettiotalet producerar landets 

kommersiella filmindustri en handfull filmer som på ett explicit sätt berättar om vägen till 

samförstånd och välfärdsstat.    

Jag tänker i det följande diskutera två filmer som bägge tidigare fått utgöra 

underlag som alternativt källmaterial till en folkhemmets (och socialdemokratins) 

historieskrivning och självbild (Se exempelvis Blomberg (1993), Qvist (1995), Zander 

(2001)). Den ena filmen, När ängarna blommar, är producerad av arbetarrörelsens eget 

produktionsbolag Filmo 1946. Filmen utgör ett återbesök i statareländet – något som nu hade 

blivit historia då genomgripande reformer för lantarbetarnas vidkommande nyligen 

genomförts (bl.a. hade statsystemet avskaffats året innan). Den andra filmen, Med folket för 

fosterlandet är producerad av Svensk Filmindustri 1938. Här parallelliseras en skildring av 

välfärdsstatens framväxt med Gustav V:s första tre decennier som regent. 

Poängen med att ställa dessa två tidigare så frekvent refererade filmer mot 

varandra är dels att med utgångspunkt i produktionskontexten problematisera deras funktion 

som historiskt källmaterial, dels att diskutera dessa filmers sätt att vända sig till det förgångna 

ur ett mer mediespecifikt perspektiv. Är dessa två filmer intressanta främst som högst 



explicita bilder av samförståndsanda och socialdemokrati? Vilken vikt bör tillmätas det 

faktum att den ena filmen finansierats och distribuerats av arbetarrörelsen, medan den andra 

producerats av landets största kommersiella filmbolag? Är det rent av så att kunskap om 

produktionskontexten (i en snäv bemärkelse – uppdragsgivare och produktionsbolag) 

retrospektivt kan säga lika mycket om filmerna som vice versa? 

 

   

Arbetarrörelsen skriver sin historia 

 

Arbetarrörelsens filmproduktion tar verklig fart först när Socialdemokratin tagit rollen som 

statsbärande parti i landet. Man kan jämföra med Norge där förhållandet är det omvända. Här 

är 30-talet den period då Det norske arbeiderparti främst nyttjar filmen. Efter kriget när 

socialdemokratin är i regeringsställning i Norge tonas filmverksamheten ned betydligt. En 

uttalad motivering var just att partiet nu regerade – en defensiv situation – och inte längre 

hade användning för filmen vilken ”primärt var ett offensivt medium”. (Sörensen)    

Björn Sörensen har beskrivit denna norska arbetarrörelsefilm som en mot-offentlighet (i 

dialog med teoretiker som Habermas, Negt och Kluge). Man byggde upp sin filmverksamhet 

genom arbetarrörelsens nationella bildningsförbund, man använde sig av amatörer och man 

visade filmerna i slutna sällskap – ej inom det reguljära kommersiella biografväsendet. 

I Sverige såg det som sagt annorlunda ut. Arbetarrörelsens och 

socialdemokratins olika produktions- och distributionsbolag knöt kontakter med den 

kommersiella filmbranschen; man använde professionella aktörer/regissörer och man gav sig 

genom Folkets Hus-rörelsen sig in på biografmarknaden.  

Dessutom finns fog för att säga att man använde sig av filmen som ett defensivt 

medium. Detta inte minst när det gäller bruket av den egna historien. När ängarna blommar 

kan exemplifiera. Filmen var ett beställningsverk från Folkets Hus-rörelsens bolag Sveriges 

folkbiografer, men hade planerats redan under 1945 av socialdemokratins eget bolag Filmo. 

Det är en händelse som ser ut som en tanke att det statsbärande socialdemokratiska partiet, 

samma år som man driver igenom avskaffandet av statsystemet, planerar produktionen av en 

film om en lantarbetarstrejk. Filmen utspelas i en obestämd förgången tid. Storyn rymmer 

förvisso fler motiv än strejk och organisation (inte minst visuellt), men det viktiga här är att 

berättelsen utmynnar i att de organiserade arbetarna får igenom sina krav. Den narrativa 

strukturen är gemensam med flera av arbetarrörelsens historieskildringar. Man går från kaos 

till ordning; från misär till reformer. Med en samtida filmhistorisk parallell kan man säga att 



man gör inverterade noir-filmer. Man börjar i ett tillfredsställande nu och rekapitulerar, 

genom återblickar från ett mindre tillfredsställande förflutet, vägen dit. Denna väg består i 

reformer och organisation. 

Andra filmer som kan exemplifiera är KF.s timslånga jubileumsfilm, Vi behöver 

varann (1944) och Hård Klang (1952). Den förstnämnda filmen är ett fiktiviserat reportage 

om kooperationens historia, nationellt och internationellt. En äldre man – kooperatör – 

berättar om rörelsens historia förr några skeptiska ungdomar. Hård klang, som utspelas bland 

stenhuggare vid sekelskiftet 1900, antar också en snarlik narrativ struktur. Filmen inleds med 

ett långt monologparti. En äldre kvinna berättar om sin hemby – om kamp, umbäranden och 

orättvisor. Till bilder från äldre generationers slit hör vi hennes teatrala stämma.  

Dessa röster kan karaktäriseras som fiktiviserade minnen. Genom att lägga historien i en äldre 

generations mun förlänar man den både autenticitet och mytisk kraft.  

 

 

När ängarna blommar – en monumental historieskrivning? 

 

Regin till statarfilmen anförtroddes den unge regissören Erik ”Hampe” Faustman. Jag har på 

annat håll diskuterat hur såväl stilmässiga som innehållsmässiga aspekter av denna film kan 

läsas in en auteurspecifik struktur. Faustmans roll i svensk filmhistorieskrivning – 

revolutionär förnyare och socialistisk talesman – låter sig väl belysas av både form och 

tematik. (Vesterlund, 1999). Här tänker jag dock snarare fokusera på denna film som ett 

arbetarrörelsefinansierat filmprojekt. 

 Manus till När ängarna blommar skrevs av Jan Fridegård (efter den egna 

romanen En natt i juni) i samarbete med två arbetarrörelseknutna medhjälpare – Ragnar 

Hyltén-Cavallius och Netzén (politiker, sedemera landshövding i Malmöhus län). Fridegårds 

roman – som kretsar kring en ung statarpojkes uppgörelse med sig själv; sina känslor och sin 

moral i förhållande till sin klassmässiga habitus - transformerades till att bli en berättelse om 

lantarbetarkollektivets kamp för bättre villkor. Protagonistrollen skiftade härmed i viss mån 

från den unge Gunnar (som dräper en strejkbrytare) till hans far, stataren Hellman som enar 

(och organiserar) herrgårdens lantarbetare. Filmens berättelse sluts i en förhandling mellan 

Hellman och godsägaren. Där förlagans strejk är ett bimotiv som utmynnar i att lantarbetarnas 

villkor i stort förblir desamma, visar När ängarna blommar snarare hur en organiserad 

arbetarrörelse kan nå fram till avtal som innebär förbättringar av arbetsförhållandena. 



 För huvudrollen i detta pedagogiska lärostycke valdes Sigurd Wallén, en 

skådespelare som vid tiden uppbar en otvetydig socialdemokratisk nimbus. I ett flertal filmer 

hade han gestaltat äktsvenska arbetare med vurm för solidaritet, avtal och Hjalmar Branting. 

Man kan i val av aktör i förhållande till filmens tematik spåra högst medvetna strategier vad 

gäller förhållningssätt till en föreställd samtida svensk publik. (Vesterlund, 2001)      

Hur ska då denna historieskrivning karaktäriseras? Friedrich Nietzsche har i en 

under senare år omtalad text (Om historiens nytta och skada, 1874) talat om (högst förenklat) 

olika typer av historiebruk. Ett monumentalistiskt historiebruk inbegriper historien som 

förebild och tröstare. Ett antikvariskt historiebruk fylls av pietetsfullhet och vördnad inför det 

förflutna och dess lämningar, medan ett kritiskt bruk av historien snarast sätter sig till doms 

över historien – gör historien till en börda. 

Kanske kan arbetarrörelsens sätt att audiovisuellt skriva historia om sin 

bakgrund, om sina segrar och sin ära, beskrivas som ett monumentalt bruk av det förflutna. 

Inte som en tröstande utflykt till det förgångna, som flykt undan ett otillfredsställande nu. 

Arbetarrörelsens hjältar är snarare förebildliga gestalter i det pågående försvaret av den 

politiska hegemoni som socialdemokratin nu hade uppnått.  

 

 
Med folket för fosterlandet – en medierad historia? 
  
Med folket för fosterlandet är som sagt tillkommen i en annan institutionell kontext än När 

ängarna blommar. Filmen producerades av Svensk filmindustri som en hyllning till Gustav V 

och premiärvisades dagen innan regentens 80-årsdag. Manus skrevs av författaren, 

journalisten och förläggaren Erik Lindorm i samarbete med filmens regissör och 

huvudrollsinnehavare Sigurd Wallén. Lindorm hade under ett par decennier producerat ett 

antal så kallade bokfilmer; ambitiöst upplagda planschverk där fotografier (och annat 

bildmaterial) bildade stommen i kronologiska rundmålningar av det svenska samhället. Ofta 

tog han utgångspunkt i regentlängden. Carl XV:s, Oscar II:s och Gustav V:s regeringsperioder 

fick således bilda ram för en illustrerad historieskrivning om Sverige med såväl 

modernitetsvurmande som nostalgiska undertoner. 

 Jubileumsfilmen (som Med folket för fosterlandet allmänt kallades i pressen) 

kom att ses som en adaption till film av dessa populära bokverk. I en fiktiv ramberättelse 

skildras hur två stockholmsfamiljer under åren 1907-1938 möter omvälvande 



samhällsförändringar. Redaktör Bergström (Gösta Cederlund) och metallarbetare Karlsson 

(Wallén) och deras närmaste upplever hur såväl medial och teknologisk 

moderniseringsprocess som välstånd, demokratisering och klassutjämning, gör deras liv 

radikalt annorlunda.   

 Som släktkrönika är Walléns och Lindorms film en relativt ordinär berättelse om 

klassutjämning i det tidiga svenska 1900-talet. Barnen i bägge grannfamiljerna korsgifter sig 

med varandra och manifesterar således folkhem och demokratiseringsprocess. Redaktör 

Bergström förordar liberalism medan Sigurd Walléns rollfigur undan för undan accepterar de 

realpolitiska kompromisser som blir socialdemokratins. Dessa aspekter har också tidigare 

diskuterats.(se exempelvis Qvist) 

 Intressantare är kanske istället att fokusera dels på kungamaktens ständiga 

närvaro, dels på den flitiga representation av kommunikation och mediering som fyller 

filmen. Telefoner, motorism, biografbesök och (inte minst) flygteknik är några exempel på 

den moderna teknologi som får representera vardagslivet omvandling i Med folket för 

fosterlandet. Vardagen flankeras av de stora världshändelserna – the modernist events (se 

Jönsson). Dessa sker dock inte i vardagen – de sker i medierna. Redaktör Bergströms 

redaktion blir en naturlig arena att presentera omvälvande skeenden i, biografsalongen en 

annan. Här möjliggörs den visuella historiografiska strategi som frapperar i denna film. 

Journalfilm från sekelskifte 1900 och framåt utgör en trovärdig visualisering av den samtida 

Historien i de många scener då filmens karaktärer besöker biografer.  

  Det är dock inte bara i de diegetiskt motiverade filmvisningarna som 

Wallén/Lindorm återanvänder äldre filmmaterial. Kompilationsstrategin (dvs 

sammanfogandet av befintligt visuellt material hämtade från olika kontexter) fullföljs med de 

många scener där aktualitetsbilder från de gångna åren infogas i diegesis – den fiktiva 

rumsliga värld som filmen inrättar. I den scen där metallarbetare Karlsson åser flygbaronen 

Cederströms uppvisning på Gärdet 1911 klipps på illusoriskt manér journalbilder från tillfället 

ifråga in i skeendet. Bil- och spårvagnsfärder i Stockholms innerstad återges i back-projection 

mot en fond av stadsvyer från det tidiga seklet. 

 Två skilda mediereflexiva strategier således. De världsomvälvande historiska 

händelserna – storstrejk, världskrig eller kreugerkrasch – sker avskilt från den privata världen, 

de försiggår i en medial sfär. Skildringen av vardagslivet ges å andra sidan en antikvarisk 

autenticitet genom inklippt arkivmaterial. Med folket för fosterlandet blir på sätt lika mycket 

en monumentalisering av modern medialitet – av mediernas historia – som en manifestation 

av fosterlandets demokratisering och välstånd. Att det är det nationellt ledande filmbolaget SF 



som står bakom denna historiska generalmönstring av det tidiga 1900-talets olika 

kommunikationsteknologier är naturligtvis en händelse som ser ut som en tanke. Inte minst 

med avseende på hur även spelfilmen fogas in i skeendet. I en scen från tidningsredaktionen 

ser vi hur en ung kvinnlig journalist (ett pennskaft) av oförstående redaktörer får tveksam 

tillåtelse att recensera Svenska Bios (SF: s namn fram till 1919) första spelfilm 

Värmlänningarna 1909. ”Recensera films?”, blir svaret från redaktionen, innan vi genom ett 

klipp förs till premiärvisningen av filmen i fråga (som självfallet också ger tillfälle att visa ett 

axplock av Pathéjournaler). Ett stycke iscensatt biografkultur således – en scen som följs av 

andra hänvisningar till milstolpar i bolagets historia  - Sjöström, Stiller och lanseringen av 

Greta Garbo. 

 En speciell roll i Med folket för fosterlandet har självfallet festföremålet, Gustav 

V. En stor del av det mediala källmaterialet rör kungligheterna. En narrativ motor i filmen är 

just närmandet mellan socialdemokrati och kungamakt – synliggjord i den till en början så 

militante republikanen Karlssons gradvisa acceptans och ökande beundran av regenten. Detta 

har med all rätt tolkats som ett uttryck för en nationell samling (Qvist, 392 ff, Zander, 215). 

På samma gång blir dock fruktbart att även här läsa detta storslagna filmprojekt som en 

manifestation av medialiteten. Pelle Snickars har påtalat hur filmens historia kan ses som 

märkligt ”förbunden med kungar, drottningar och prinsar”.(Snickars, 212) En iakttagelse som 

smärtfritt kan kopplas samman med begreppet ”mediehändelse” (media event) i den 

bemärkelse som Dayan och Katz etablerat. (Dayan & Katz 1992). Mediehändelser är den 

typen av historiska händelser som i det närmaste förutsätter att en medialisering äger rum – 

evenemang som kungabröllop, begravningar och arenaidrott. Att även idrottsevenemang är 

flitiga inslag i med Folket för fosterlandet understryker naturligtvis denna films karaktär av 

uppvisande av moderna medier. Det är således i lika hög utsträckning filmen, radion, 

telegrafen, pressen och telefonen som står i fokus, som de historiska händelserna som 

medieras.   

 

 

Filmens minne och majestät  

 

Även Med folket för fosterlandet kan naturligtvis karaktäriseras som en mediehändelse, inte 

minst när man betraktar det utrymme mottagandet av den gavs i pressen. Det var tidningarnas 

förstarecensenter (Carl Björkman, Per Lindberg, Robin Hood etcetera) som gavs uppdraget 

(1938 var det helt comme-il-faut att recensera films) att nagelfara Wallén och Lindorms verk. 



Filmen bedömdes (och berömdes) som ett storslaget jubileumsevenemang och som en 

berömvärd visuell historielektion, men man kritiserade också i dess politiska tendens. ”Vid 

sidan av monarken som han bringar sin hyllning tycks han bara ses två stora män från 1907 

till 1938: Branting och Per Albin Hansson”, skrev Svenska Dagbladets Esq. ().  Samme 

anmälare fortsatte: ”åskådaren har ibland ett intryck av att produktionsinitialerna S.F. 

lämpligen bort bytas mot L.O.”. Dagens Nyheters Carl Björkman saknade ”utblicken över den 

ekonomiska tillväxten”, liksom Nya Dagligt Allehandas Per Lindberg som påpekade hur 

Sverige ”under kung Gustafs tid haft både stora uppfinnare och stora vetenskapsmän och en 

utveckling utan like inom industri och ekonomi”. Mer positiva vad gällde innehållet var 

skribenterna i Stockholms-tidningen och Socialdemokraten. 

 Den formmässiga strategin att väva samman journalfilm och ny fiktiv 

iscensättning föll dock merparten av bedömarna i smaken. ”Populär historieskrivning” löd 

Aftonbladets rubrik till en recension där S. G-d. förvånades över den lätthet med vilket det 

äldre filmmaterialet passats in med det nya. Carl Björkman (SvD) var tacksam över vad 

filmmediet ”hade att bjuda på av minne och majestät” och förundrades över filmens förmåga 

”att för alla tider fixera de stora ögonblicken i ett folks historia och låta dem när som hälst 

(sic!) ställas fram till erinring, p r e c i s  s å d a n a  d e  v o r o”.  Robin Hood (StT) berördes 

av nostalgin – en ”modern sentimentalitet”  - i denna”bilderbok som berättar om de ting som 

sysselsatt svenska folket 1907-1938”. Hänvisningarna till Lindorms egna tryckta förlagor var 

också frekventa.  

 Mottagandet av Med folket för fosterlandet kretsar således kring två 

huvudteman. Dels förhåller man sig (mestadels kritiskt) till ideologiska tendenser i filmen, 

dels fascineras man av mediespecifika aspekter. Det senare temat skulle kunna sammanfattas 

under det för dokumentärfilmsteorin så centrala begreppet indexikalitet (jfr C S Pierces 

semiotiska kategorier), det vill säga filmbildens karaktär av spår av det som befunnit sig 

framför kameran. När Carl Björkman entusiasmeras av filmens ”majestät och minne” är det 

just denna förmåga hos filmen att synliggöra det glömda han berömmer. Med Björkmans ord: 

”Vad som grep var det som här i allra egentligaste mening var historia”. (SvD 14/6 1938)  

 De kritiska invändningarna mot tendensen i filmen pekar fram mot hur den 

senare tolkats som ett uttryck för samförståndsanda och folkhemsvurmande. Dess nationellt 

samlande patos berörde uppenbarligen publiken (flera recensenter berättar om applåder under 

premiärvisningen och unison nationalsång), samtidigt som betoningen på arbetarrörelse och 

kungamakt i enligt pressens bedömare lämnade väsentliga aspekter av det nationella 

(entreprenörsanda och vetenskap) därhän. En intressant parallell är ett mycket senare 



nationellt audiovisuellt jubileumsprojekt – Häger och Hans Villius tv-serie inför 

millennieskiftet, 100 svenska år.  En mycket snarlik kritik bemötte denna serie 

kompilationsprogram, som i likhet med Med folket för fosterlandet återanvände dokumentära 

bilder – denna gång med hela 1900-talet som kronologisk ram. Även inför denna serie väcktes 

kritik mot hur arbetarrörelsen fokuseras på bekostnad av liberalism, entreprenörskap och 

ingenjörskonst. (Ludvigsson, 2003)     

  

 
 
Monument eller kulturarv 

 

När ängarna blommar och Med folket för fosterlandet har mycket gemensamt. Inte minst 

huvudrollsinnehavaren Sigurd Wallén – och med honom konnotationer av såväl nationellt 

patriarkat som av socialdemokratiskt ethos. Både filmerna har med rätta använts som 

mentalitetshistorisk källa till sin samtids föreställningsvärld. De berättar om 

samförståndsanda, svenskhet och folkhem. 

 I ovanstående korta presentation har jag velat fokusera på andra aspekter. 

Kanske är dessa filmer minst lika intressanta som ett både mediehistoriskt och 

mediehistoriografiskt källmaterial. Som monument över sina respektive produktionskontexter, 

eller (som i fallet Med folket för fosterlandet) över ett modernt mediesamhälle.  

Om vi slutligen återvänder till Friedrich Nietzsches historiografiska kategorier 

kanske Lindorms och Walléns film även kan aktualisera det antikvariska begreppet. Är inte 

tilltaget att samla äldre medialt material och sätta samman detta också en historieskrivning 

inriktad på ett bevarande. Filmbilden behandlas som en historisk källa, en potential i visuellt 

(och senare audiovisuellt) material att visa det skedda – att genom filmbildens indexikala 

egenskaper fånga nuet och bevara en nyckel till det förflutna. Samtidigt ser vi i just denna 

film ett förvånansvärt tidigt exempel på hur fiktion och fakta sammanvävs. Med sina 

mediereflekterande stilgrepp kanske den rent av kan ses som en föregångare till den 

palimpsestiska historieskildring som Mats Jönsson (med utgångspunkt hos Vivian Sobchack) 

finner i betydligt senare hollywoodproduktioner. Där som ett senmodernt tidstypiskt uttryck 

för ett ökat metahistoriskt medvetande om den suddiga gränsen mellan myt och historisk 

fakticitet. 
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