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1. Inledning 

 
Vietnamkriget är likt alla krig precis som historiestudenten Niklas Bergkvist nämner i 

sin uppsats Pressen och Vietnamkriget - Tidningsröster om företeelser under kriget i 

Sydostasien 1968-1975 ett krig som går att ses på ett flertal olika sätt.1 Detta inte 

minst då egna värderingar läggs in i det hela. Vilka var ”de goda”? Vilka var ”de 

onda”? Vilka hade rätt och vilka hade fel?  På denna punkt har olika tidningar spelat 

en roll då de presenterat nyheter ur en viss synvinkel samt tagit ställning i konflikten. 

Detta är något som tidigare undersökts av tidigare nämnda Bergkvist samt historikern 

Eva Queckfeldt. Vad dessa kom fram till i sina undersökningar kommer jag 

presentera i ”Tidigare undersökta tidningars skildringar av Vietnamkriget”.  

 

1960-talet var en tid då de politiska vänsterrörelserna var på frammarsch och då dessa 

rörelser engagerade sig mycket i vad som hände runt om i världen.2 Detta faktum var 

något som hos mig väckte en tanke att närmare studera hur detta följdes upp på 1970-

talet och då främst i början av detta årtionde.   

 

Detta var några tankar och idéer som sådde ett frö till genomförandet av att undersöka 

just detta ämne. Jag kommer nu i det efterföljande avsnittet ”Syfte och 

frågeställningar” att presentera och närmare precisera exakt vad det är jag ämnar 

undersöka. Detta då jag precis som avsnittets titel avslöjar kommer redogöra för mitt 

syfte och mina frågeställningar. 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Mitt syfte med denna uppsats är att komplettera tidigare forskning om hur 

Vietnamkriget har skildrats i olika media. Detta genom att undersöka den tidigare ej 

undersökta av Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna (KFML), senare 

Svenska kommunistiska partiet (SKP) utgivna tidningen Gnistan. Jag kommer 

                                                           
1 Bergkvist (2003), s. 1 
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därefter jämföra mina resultat med de resultat som presenteras gällande tidigare 

undersökta tidningars skildringar av kriget. Det är min hypotes att Gnistan på grund 

av dess starka politiska anknytning är extremare i sin kritik av USA och Sydvietnam 

än tidigare undersökta tidningar. Jag stödjer även denna hypotes på att kommunisterna 

under denna tid var de hårdaste kritikerna av USA:s krigsföring.3 Ett annat syfte med 

denna undersökning är således att genom en empirisk studie prova om detta stämmer. 

 

Jag kommer därmed studera mina källor utifrån följande två frågeställningar: 

 

- Hur skildrar Gnistan Vietnamkriget mellan 1970 och till och med att USA skriver på 

fredsavtalet 1973? 

- Vilka likheter och skillnader kan ses gentemot lokalpress undersökt av Bergkvist, 

nationell press undersökt av Queckfeldt samt svenska tidningar i USA undersökta av 

Burton? 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar använder jag mig även av följande 

underfrågeställningar: 

- Går det att urskilja någon partiskhet i Gnistans rapportering, hur visar sig i så fall 

denna partiskhet och förändrar den sig på något sätt under undersökningsperioden? 

- Går det att urskilja någon förändring i ämnesvalen gällande Gnistans rapportering 

under undersökningsperioden? 

 

Jag inkluderar då jag i denna undersökning kommer studera hur Gnistan skildrar 

Vietnamkriget också de händelser som ägde rum i Kambodja respektive Laos. 

 

Då Gnistan som jag tidigare nämnt gavs ut av KFML (senare Sveriges kommunistiska 

parti, SKP) finner jag det mycket sannolikt att tidningen i sig är partisk i kriget, men 

om och i så fall hur detta visar sig i tidningens artiklar är något som jag ämnar studera 

närmare. Jag vill som frågan ovan antyder även undersöka om någon förändring 

angående detta skett. Sannolikheten att tidningen är partisk i kriget ökar för övrigt 

ytterligare genom vad jag presenterade i inledningen om att de politiska 

vänsterrörelserna på 1960-talet ofta engagerade sig i vad de ansåg som orättvisor 

                                                                                                                                                                      
2 Salomon (1996),  s. 76 
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runtom i världen.  

 

Dessa tidigare undersökningar genomförda av Bergkvist respektive Queckfeldt 

kommer att redogöras för i det kommande avsnittet “Tidigare undersökta tidningars 

skildringar av Vietnamkriget”. 

 

 

 

1.3 Tidigare undersökta tidningars skildringar av Vietnamkriget 

 
Historikern Eva Queckfeldt undersökte i sin avhandling Vietnam - tre svenska 

tidningars syn på Vietnamfrågan 1963-1968 hur de tre tidningarna Svenska 

dagbladet, Dagens nyheter och Stockholms-tidningen (vid dess nedläggning 

Aftonbladet) skildrar Vietnamkriget. Queckfeldt kom genom denna undersökning 

fram till att ingen egentlig censur av händelserna förekommit, men hävdar ändå att ett 

visst glapp mellan vad som verkligen hänt och vad tidningarna skrivit existerar. 

Queckfeldt granskar i sin studie också vilka nyhetsbyråer de svenska tidningarna 

hämtar sina nyheter ifrån och kommer angående detta fram till att det nästan 

uteslutande rört sig om västerländska nyhetsbyråer.4 I sin jämförelse av de tre 

tidningarna kommer Queckfeldt fram till att tidningarna i stort inte skiljer sig mycket 

åt utom i den väsentliga delen att hon bedömer Aftonbladet som den mot kriget mest 

kritiska tidningen.5 

 

Den tidigare nämnda historiestudenten Niklas Bergkvist skrev 2003 vid högskolan i 

Gävle C-uppsatsen Pressen och Vietnamkriget - Tidningsröster om företeelser under 

kriget i Sydostasien 1968-1975. I denna har Bergkvist gjort en undersökning likt 

tidigare nämnda av Queckfeldt, men avgränsat sig till lokala tidningar i Hälsingland. 

Bergkvist har då undersökt de två tidningarna Hudiksvalls tidning (HT) och 

Södehamns-Helsinge-kuriren.6  

 

                                                                                                                                                                      
3 Bergkvist (2003), s. 5 
4 Queckfeldt (1981), s. 57 
5 Queckfeldt (1981), s. 69-79 
6 Bergkvist (2003), s. 2 
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I denna studie kom Bergkvist fram till att Söderhamns-Helsinge-kuriren under 1972 

skyller strandade fredsförhandlingar på USA och Sydvietnams president Thieu.7 

Därefter publicerar tidningen ett flertal artiklar vilka förkastar USA:s ökade 

bombningar av landet och begrepp som “terrorbombningar”, “terror” och “mördande” 

är väl förekommande.8 I början av 1973 skrevs också en artikel då de amerikanska 

bombningarna hårt kritiserades, men även gav Nixon extra skuld genom att skriva: 

“Sammanfattningsvis kan sägas, att USA:s - det vill säga Nixons bombterror mot 

Vietnam rönt starkt motstånd och stark avsky i hela världen”.9 I denna artikel 

uppmanar man också den amerikanska kongressen att agera för att få ett stopp på 

dessa bombningar. Nämnda tidning menade också 25 januari, det vill säga två dagar 

innan USA skrev på fredsavtalet att den sydvietnamesiske presidenten Thieu bar stor 

skuld till varför fredsavtalet ännu inte var påskrivet då denne ansågs oförmögen att 

kompromissa. Söderhamns-Helsinge-kuriren skrev således sammanfattningsvis under 

perioden 1972-1973 mycket om de amerikanska bombningarna av Vietnam och detta 

på ett för Nordvietnam partiskt sätt.10 Bergkvist nämner i bakgrundskapitlet av sin 

undersökning också att den Nordvietnamesiska styrkan kallades Viet Cong av dess 

meningsmotståndare.11 

 

Genom sin undersökning av Hudiksvalls Tidning kom Bergkvist fram till att även 

denna tidning ställde sig mycket kritisk till den amerikanske presidenten Richard 

Nixon och beklagar faktumet att denne var president i landet.12 Tidningen ifråga 

rapporterar också flitigt om de amerikanska bombningarna av Vietnam och precis 

som fallet var i Söderhamns-Helsinge-Kuriren ställde man sig kritisk till detta och 

uttryck som “bombterror” var väl förekommande.13 En annan likhet med 

Söderhamns-Helsinge-kurirens rapporterande är att man överlag lägger mycket skuld 

på Nixon och uppmanar den amerikanska kongressen att gå in och begränsa dennes 

makt.14 Hudiksvalls Tidning menar också att den Sydvietnamesiska presidenten Thieu 

var det största hindret för fredsavtalet och att det i slutändan var USA som pressade 

                                                           
7 Bergkvist (2003), s. 13 
8 Bergkvist (2003), s. 14 
9 Bergkvist (2003), s. 15 
10 Bergkvist (2003), s. 16 
11 Bergkvist (2003), s. 4 
12 Bergkvist (2003), s. 16 
13 Bergkvist (2003), s. 17 
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denne till att gå med på en uppgörelse.15 Nämnda tidning för därefter i en senare 

artikel efter att fredsavtalet skrivits under fram att de på grund av den stora fientlighet 

som råder mellan Sydvietnam och kommunisterna inte kommer att hålla.16 Dessa 

fortsatta strider trodde man att Nordvietnam skulle vinna och man menade att ett 

helkommunistiskt Vietnam var något negativt vilket USA fick skulden för.  

 

Tidigare nämnda Queckfeldt har även skrivit artikeln Vietnamkriget i den svensk-

amerikanska pressen, publicerad 2004 i Historisk tidsskrift. I denna har Queckfeldt 

utgått från historikern Edward Burtons avhandling The Swedish-American Press and 

the Vietnam War. Denne har undersökt hur tidningarna Svenska Posten, Nordstjernan 

och Svenska-Amerikanaren skildrade och kommenterade USAs militära agerande 

samt hur de hanterade den kritik som kriget möttes av i svensk press.17 Burton 

kommer fram till att det i början av kriget inte fanns någon existerande debatt om 

händelseförloppet utan att nästan alla tidningar ställde sig på USAs sida och även 

stödde beslutet att bomba Nordvietnam 1964.18 Burton vill dock som undantag lyfta 

fram Svenska posten vilken redan från början var en stark motståndare till kriget. 

Detta menar Burton berodde på att dess chefredaktör själv var mycket kritisk till 

kriget.19 Burton upptäckte dock en förändring 1965 och 1966 då de undersökta 

tidningarna minskade sina kommentarer om vad som hände i Vietnam och istället 

fokuserade på de protester mot kriget som genomfördes i Sverige. Denna 

uppmärksamhet kom att riktas främst mot Olof Palme och dennes kritiska hållning till 

kriget. Det är i detta sammanhang också relevant att nämna att Högern och Folkpartiet 

i Sverige anklagade regeringen för att vara ensidig i sin kritik då man enbart belyste 

övergrepp från Sydvietnam och USA.20 

 

De undersökta tidningarna kom således att kritisera kriget alltmer.21 Senare under 

1970-talet avstod de undersökta tidningar att behandla vietnamkriget till förmån för 

mer icke-kontroversiella ämnen. De undersökta tidningarna minskade således sin 

                                                                                                                                                                      
14 Bergkvist (2003), s. 17 
15 Bergkvist (2003), s. 17 
16 Bergkvist (2003), s. 18 
17 Queckfeldt (2004), s. 928 
18 Queckfeldt (2004), s. 929 
19 Burton (2003), s. 139 
20 Möller (1992), s. 132-133 
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rapportering om kriget samtidigt som krigsaktiviteten ökade. Queckfeldt anser att det 

i detta sammanhang bör nämnas att tidningarna inte var nyhetsorgan och att dess 

läsare fick sina nyheter från amerikanska tidningarna.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar jag utifrån detta att de svensk-amerikanska 

tidningarna under tidsperioden jag undersöker låtit bli att rapportera från 

Vietnamkriget. Dessförinnan har man gått från att vara för kriget till att bli alltmer 

kritisk. 

 

 

 

1.4 Metod 

 
Jag kommer för att nå svaren på mina frågeställningar att studera samtliga artiklar 

berörande Vietnamkriget i alla utgivna nummer av Gnistan mellan 1970 och när man 

1973 rapporterar om att fredsavtalet undertecknats. Jag har gjort denna tidsmässiga 

avgränsning på grund av att tidigare upplagor av Gnistan ej varit möjliga att finna. 

Därmed blir min undersökning mer riktad mot krigets andra hälft och slutskede än 

Bergkvists och Queckfeldts studier. Detta ser jag dock inte som något problem utan 

snarare som en närmare avgränsning och komplettering av tidigare forskning. 

 

Jag kommer även som jag för fram i min andra frågeställning jämföra mina resultat 

med de tidigare genomförda undersökningarna av Bergkvist och Queckfeldt. Detta i 

syfte att undersöka hur Gnistans eventuella partiskhet samt förmedling av nyheter står 

sig i förhållande till annan medias rapportering om kriget. Gällande denna partiskhet 

bör det nämnas att samtiden inte hade all fakta eftervärlden har och jag kommer 

därför om jag i min undersökning stöter på något som kan klassas som 

“felrapportering” skilja på medveten “felrapportering”, vilken kan tyda på en 

partiskhet samt omedveten “felrapportering”, vilket inte ger mig några svar gällande 

denna frågeställning. 

 

                                                                                                                                                                      
21 Burton (2003), s. 162-166 
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Gnistan gavs från 1970 till slutet av 1972 ut tolv gånger per år för att därefter bli en 

veckotidning. Detta ger mig således 41 tidningar att studera under 

undersökningsperioden.  

 

Jag kommer i avsnittet “Gnistans skildring av Vietnamkriget” presentera mina resultat 

angående hur Gnistan skildrat kriget. Detta kommer att presenteras i tre olika 

perioder. Den första är 1970-1971, den andra 1971-1972 och den tredje 1972 till och 

med slutet på min undersökningsperiod efter att man en bit in på 1973 rapporterat om 

att fredsavtalet skrivits på. Jag har därefter placerat in de artiklar jag undersökt i olika 

kategorier utifrån vad de rapporterar om.  

 

Jag är här fullt medveten om att dessa “kategorier” i många fall går in i varandra. 

Exempelvis kan händelser vilka skildrar konkreta händelser i kriget även föra fram 

kritik mot USA och kategorierna “Händelser i kriget“ och “kritik mot USA“ är 

således inte att betrakta som starkt definierade kategorier att ställas rakt mot varandra 

utan snarare fack för att göra resultatet mer överskådligt. Skälet att jag kommer dela 

upp mitt resultat på detta sätt är med andra ord mer av dispositionsmässiga skäl än för 

att genomföra utförliga kvantitativa studier. Fokus ligger istället snarare på vad jag 

utifrån mina frågeställningar kan läsa ut av varje artikel.  

 

På grund av att det ligger till på detta sätt kommer jag  också gå igenom samtliga 

artiklars innehåll och visa på kopplingar mellan “facken” likt föregående exempel. 

Det är möjligt att vissa “kategorier” förekommer i fler än en av de perioder jag 

kommer presentera mina resultat i och kan i så fall, dock inte nödvändigtvis visa på 

mönster över tid. Detta innebär också att nya “kategorier” kan introduceras i någon av 

mina två senare perioder vilket i så fall kan tyda på en förändring. Det är dock inte 

heller nödvändigtvis fallet. Jag kommer nu förtydliga detta genom ett exempel. Låt 

säga att det kommer visa sig att Gnistan i min andra undersökningsperiod till skillnad 

från under den första undersökningsperioden rapporterar mycket om händelser i 

landet Vietnam. Detta behöver i så fall inte tyda på någon som helst förändring i 

Gnistans rapportering utan det kan helt enkelt bara vara så att det under den andra 

perioden hände mer av betydelse i Vietnam. Dock skulle en förändring gällande 

vilken sida i konflikten man tar parti för visa på en klar skillnad i tidningens sätt att 

rapportera. Det är med andra ord för att uppnå maximal förståelse i fall likt detta 
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nödvändigt att sätta in det hela i ett historiskt sammanhang.  Jag kommer återkomma 

till diskussioner likt denna då jag närmare analyserar de resultat fått fram genom min 

undersökning.  

 

Jag kommer presentera mina resultat “kategori” för “kategori” och därefter inom varje 

kategori redogöra för dess artiklar i kronologisk ordning. Detta gör det lättare att 

upptäcka eventuella förändringar i Gnistans rapportering samt när dessa eventuella 

förändringar äger rum. 

 

Jag kommer som tidigare nämnts att jämföra min undersökning med tidigare 

forskning genomförd av Bergkvist och Queckfeldt. Bergkvist har i sin studie använt 

sig av nedslag varav endast ett ligger innanför min undersökningsperiod. Detta avser 

1972-1973 och det är detta nedslag jag kommer använda mig av då jag jämför mina 

resultat med de Bergkvist fått fram.  

 

 

 

1.5 Källor och källkritik 

 
Jag har som jag tidigare nämnt för att få material till att besvara mina frågeställningar 

avsett att använda mig av samtliga nummer av tidningen Gnistan utgivna mellan 1970 

och 1973. Dessa finns arkiverade hos Arkiv Gävleborg i Gävle. Det har dock tyvärr 

visat sig att ett visst bortfall har förekommit. Det har då rört sig om tre av de 

sammanlagt 41 under undersökningstiden utgivna tidningarna. Dessa tre upplagor är 

nummer 2 1970, nummer 10 1970 och nummer 10 1972. Detta bortfall anser jag så 

pass litet att de tidningar som funnits tillgängliga kan betraktas som representativa för 

perioden. Detta till trots innebär detta bortfall att jag bara har tillgång till tio nummer 

från 1970 medan jag från 1971 kunnat undersöka samtliga tolv utgivna upplagor av 

Gnistan. Detta är något jag kommer ta hänsyn till vid jämförelser mellan dessa båda 

år. 

 

I övrigt anser jag att tidningen Gnistan sett till mina frågeställningar är den bäst 

lämpade källan. Detta eftersom jag i min studie undersöker hur just denna tidning 
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skildrade Vietnamkriget och inte exempelvis vad som i själva verket hände. Därför är 

inte eventuell vinkling av nyhetsrapporteringen på något sätt skadlig för mig i mitt 

mål att ge svar på mina frågeställningar utan det kan snarare vara just dessa vinklingar 

i kombination med valet av nyheter som ger mig mina viktigaste resultat. Det finns 

heller inga skäl att ifrågasätta källornas äkthet. Detta mycket på grund Arkiv 

Gävleborgs trovärdighet vad gäller tillhandahållandet av material. 

 

Det kan även som kritik mot denna undersökning nämnas att jag bara valt ut en 

tidigare ej undersökt tidning. Detta val anser jag dock kan försvaras med att jag efter 

att ha presenterat mina resultat i enlighet med mina frågeställningar kommer jämföra 

dem grundligt med tidigare forskning. Jag sätter således in Gnistan i ett sammanhang 

och får ut lika mycket information om Gnistan som jag skulle fått vid en jämförelse 

med en annan tidigare ej undersökt tidning. 
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2. 1970 - Fokus på Kambodja samt världens relationer till USA och 

Vietnam 

 
I detta avsnitt kommer jag presentera mina resultat gällande hur Gnistan skildrar 

Vietnamkriget. Jag har i min genomgång av materialet sammanlagt funnit 68 artiklar 

vilka behandlar Vietnamkriget. Jag börjar min presentation med min första period, det 

vill säga 1970-1971. 

 

Jag har under denna period av min undersökning funnit sammanlagt 18 artiklar med 

anknytning till Vietnamkriget. Av dessa behandlar sex händelser i själva kriget, fem 

FNL i Sverige samt uppmanar till aktion och stöd av Nordvietnam från svenskar, två 

stycken är artiklar vilka enbart riktar kritik mot USA:s agerande, tre artiklar behandlar 

olika länders hållning till och relation till USA, Nordvietnam samt Sydvietnam och en 

artikel vilken skildrar hur republiken Vietnam jubilerar.  

 

Händelser i kriget 

De sex artiklar vilka skildrar själva kriget bär rubrikerna “Khmererna står enade mot 

kuppmakarna och deras bakblåsare i USA”, “Folkkriget är vägen till frihet för 

Kambodjas folk“, “Stora framgångar för FNL under första halvåret”, “Indokinas folk 

segrar”, “De indokinesiska folken står enade mot USA-imperialismen” och “FNL tio 

år” .  

 

Den förstnämnda av dessa artiklar behandlar en stadskupp i Kambodja vilken stötts av 

USA. Detta syftar på stadskuppen då militären och högerpolitikern Lon Nol tog 

makten från tidigare ledaren Norodom Sihanouk. Gnistan menar att denna stadskupp 

inte är legitim och rapporterar att såväl PRR:s ambassader som privata hem plundrats. 

Därefter för man fram att en motståndsrörelse bildats och att dessa, även om ett 

långvarigt befrielsekrig kommer att krävas kommer att segra.22 Artikeln “Folkkriget 

är vägen till frihet för Kambodjas folk” rapporterar likt föregående presenterade 

artikel om vad som vid tiden försiggick i Kambodja. Kriget beskrivs som legitimt och 

man betonar starkt att “folker” skördar stora framgångar. Exempelvis menar man att 

                                                           
22 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 13 
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såväl två brigader som 60 bataljoner utplånats.23 Den tredje av dessa artiklar bär 

rubriken “Indokinas folk segrar” fortsätter tidningens rapporterande av händelserna i 

Kambodja och kriget beskrivs också nu som en framgångssaga då man bland annat 

pekar på landmässiga vinningar.24 “De indokinesiska folken står enade mot USA-

imperialismen” hävdar att en toppkonferens visat att länderna i Indokina står enade 

trots USA:s försök att genom rasism spela ut dem mot varandra. Artikeln förtäljer 

inga detaljer om exakt hur detta gått till innan den avslutas med att hävda att USA i 

framtiden kommer inleda en offensiv mot Kina.25  

 

Den sistnämnda artikeln bär namnet “FNL tio år” och är i själva verket en historisk 

genomgång över hur kriget sett ut. Denna genomgång är ytterst partisk till 

Nordvietnams fördel och för exempelvis fram statistik som hävdar att den 

Nordvietnamesiska styrkan mellan 1964 och 1965 ökade från 23 000 man till 200 000 

man. Denna statistik är dock inte per definition partisk, men jag tolkar Gnistans val att 

välja ut att lägga fram den som något som visar att man vill framställa Nordvietnam 

som framgångsrika.26 

 

FNL i Sverige 

Fem artiklar under denna period behandlar som tidigare nämnt FNL i Sverige och 

uppmanar till aktion och stöd av Vietnam i Sverige. Dessa artiklar pryds av rubrikerna 

“FNL:s nioårsdag firad”, “Vietnamveckan 6-12 April”, “Ut med Saigonjuntans 

informationskontor”, “Reaktionen, regeringen och Vietnamoppositionen” och 

“Antiimperialister i ord imperialistdrängar i handling”.  

 

Artikeln “FNL:s nioårsdag firad” rapporterar om ett firande med stora 

demonstrationer i såväl Stockholm som Göteborg och att polisen tvingats ingripa och 

skydda den sydvietnamesiska ambassaden. Artikeln ifråga ställer sig tydligt positiv 

till såväl FNL som de genomförda demonstrationerna. Det är min uppfattning att 

denna artikel kan ses som ett bra exempel på att Gnistan alltid tar parti för FNL och 

motståndet mot Vietnamkriget.27 “Vietnamveckan 6-12 April” är en artikel att 

                                                           
23 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 81970, s. 18 
24 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 11 1970, s. 4 
25 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 6-7 1970, s. 17 
26 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 12 1970, s. 4 
27 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 1 1970, s. 6 
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betrakta som reklam för Vietnamveckan runtom i landet. Man för fram att målet med 

denna vecka är att få den svenska regeringen att erkänna Provisoriska revolutionära 

regeringen (PRR) samt att man anser att Sverige för tillfället handlar i enlighet med 

USA:s intressen sedan man tidigare under året låtit “Saigonjuntan” öppna ett 

informationskontor i Stockholm.28 Detta faktum är något som Gnistan fortsätter att 

rapportera om i och med artikeln “Ut med Saigonjuntans informationskontor” där 

man fortsätter visa sitt missnöje mot dennas vara i staden. Gnistan hyllar också de 

demonstrationer som genomförts samt genomförd vandalisering av själva 

informationskontoret.29  

 

Artikeln “Antiimperialister i ord imperialistdrängar i handling” granskar vad de 

svenska socialdemokraterna lovat att göra kontra vad de i själva verket gjort. Gnistan 

kommer då fram till att de förvisso bistått Nordvietnam med pengar, men att 

”Saigonjuntan” fått ett större ekonomiskt stöd. Det förs därefter fram att 

socialdemokraterna parallellt med att Olof Palme gjort sina “radikala uttalanden” 

suttit i underhandlingar med amerikanska kapitalister och visat en vilja att även bistå 

USA ekonomiskt. Artikeln avslutas med att hävda att KFML skulle sköta kampen för 

Nordvietnam på ett betydligt bättre sätt å Sveriges vägnar om man fick chansen att 

styra landet.30 

 

Kritik mot USA 

Under denna period har jag även funnit två artiklar vilka är uppbyggda av ren kritik 

mot USA och deras agerande i kriget. Rubrikerna för dessa två artiklar lyder “USA-

imperialismens ödestimme nalkas” och “Nixon - imperialisternas språkrör och 

sprattelgubbe”.  

 

Artikeln “USA-imperialismens ödestimme nalkas” beskriver på ett mycket kritiskt 

sätt USA:s krigsföring och menar att den är dålig för alla parter då den enligt artikeln 

även resulterar i att fler amerikaner dör. I denna artikel beskriver man även den 

sydvietnamesiska armén som en tvångsrekryterad och misslyckat marionettarmé.31 

Den andra av dessa två artiklar, “Nixon - imperialisternas språkrör och sprattelgubbe” 

                                                           
28 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 3 1970, s. 8 
29 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 3 1970, s. 8 
30 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 6-7 1970, s. 13 
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är en artikel vilken kritiserar tidningar som skyller enligt dem negativa händelser i 

kriget på den amerikanske presidenten Richard Nixon. Gnistan menar att detta är ett 

sätt att skydda de som verkligen bär ansvaret, det vill säga “monopolkapitalister” och 

imperialister vilka “dikterar USA:s hela politik genom sitt vanvettiga profitbegär”.32 

Det är Gnistans uppfattning att dessa med hjälp av sina pengar gjort Nixons till 

landets president och vad de kallar en “sprattelgubbe” med uppgift att ta beslut i deras 

intressen.33 Jag finner denna artikel högst intressant för min frågeställning angående 

skillnader och likheter mellan Gnistan och tidigare av Queckfeldt och Bergkvist 

undersökta tidningar. Detta eftersom denna artikel tydligt kritiserar tidningar som 

lägger skuld på Nixon specifikt och vilket Hudiksvalls Tidning är ett exempel på. 

Detta med hänvisning till artikeln jag behandlar i avsnittet “Tidigare undersökta 

tidningars skildringar av Vietnamkriget” vilken beklagar att Nixon är president och 

uppmanar till aktion från den amerikanska kongressen. Detta är således en klar 

skillnad mellan de båda tidningarna Hudiksvalls Tidning och Gnistans rapporterande. 

 

Övriga nationers hållning till de stridande parterna 

Som tidigare nämnt förekommer det under denna period också tre artiklar angående 

olika länders hållning till de stridande parterna. Dessa artiklar bär rubrikerna 

“Vietnams marxist-leninistiska arbetarparti hälsas av Kinas KP”, “Moskva avslöjar 

sig ytterligare stödjer ej Kambodjas folk” och “Sovjetgevär åt fascister”.  

 

Förstnämnda artikel betonar att Kinas och Vietnams folk har stöttat varandra och att 

varje seger för Vietnam också är en seger för vad man beskriver som “Kinas 

revolutionära kamp”.34 Denna kamp är något som Gnistan i artikeln visar stöd för. 

Denna artikel beskriver Vietnamkriget som ett vietnamesiskt försvarskrig mot USA:s 

aggression och menar att USA aldrig kommer ge upp frivilligt.35 Allt tillbakadragande 

av amerikanska trupper benämns också som bluffar. Artikeln “Moskva avslöjar sig 

ytterligare stödjer ej Kambodjas folk” för fram kritik mot Sovjetunionen och deras 

agerande i Vietnamfrågan. Man för som exempel fram att Sovjetunionen har en 

ambassad i  Lon Nols fästning samt att man inte erkänner den regering som leds av 

                                                                                                                                                                      
31 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 2 
32 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 2 
33 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 2 
34 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 3 1970, s. 11 
35 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 11 
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Norodom Sihanouk.36 

 

Vietnams jubileum 

En artikel behandlade också Vietnams jubileum. Denna bär rubriken “Demokratiska 

republiken Vietnam jubilerar och kämpar vidare” och fokuserar på landets historia. 

Man tar exempelvis upp och lägger vikt vid Ho Chi Minhs utropande av republiken 

Vietnam. Artikeln ställer sig positiv till Nordvietnam, vilket också dess rubrik vittnar 

om.37 

 

Sammanfattningsvis kan denna period, precis som dess rubrik antyder beskrivas som 

ett år då Gnistan gällande händelser fokuserat på Kambodja samt hur olika länder runt 

om i världen ser på de stridande parterna. Gnistan har i de undersökta artiklarna visat 

en tydlig partiskhet och sympati för Nordvietnam. Detta har främst visat sig genom 

skarp kritik av dess motståndare i konflikten. Då främst USA. Jag syftar här på 

artiklar som exempelvis “USA-imperialismens ödestimme nalkas” och “Nixon - 

imperialisternas språkrör och sprattelgubbe”.  

 

 

 

                                                           
36 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 6-7 1970, s. 14 
37 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 9 1970, s. 10 
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3. 1971 - Rapporterande från kriget och uppmaning till stöd från 

Sverige 

 

Inom denna tidsmässiga avgränsning har Gnistan publicerat sammanlagt nitton 

artiklar berörande Vietnamkriget. Av dessa skildrar sju konkreta händelser i kriget, 

åtta behandlar FNL i Sverige, två artiklar handlar om av striderna oberörda länders 

relation till de stridande parterna, en artikel skildrar PRR:s jubileum och en artikel 

vilken skildrar ett besök i Nordvietnam. 

 

Konkreta händelser i kriget 

De artiklar vilka behandlar konkreta händelser i kriget bär rubrikerna “Ökat stöd åt 

Indokinas folk”, “USA utvidgar åter kriget i Indokina”, “Laos-invasionen fiasko, nya 

upptrappningar”, “Utvidgning av kriget blir imperialisternas död”, “Indokinas folk 

segrar”, “PRR:s fredsförslag sätter Nixon i knipa” och “FNL 11 år”.  

 

Artikeln “Ökat stöd åt Indokinas folk” förmedlar att länderna i Indokina skördat stora 

framgångar vilket lett till att 81 000 av de amerikanska soldaterna deserterat samt ett 

utbrett narkotikamissbruk inom den amerikanska armén. Detta faktum menar Gnistan 

att kommer leda till att USA ökar sina bombningar och att situationen för de 

indokinesiska folken blir värre.38 Den andra av de sju artiklar som jag placerat i detta 

“fack” bär rubriken “USA utvidgar åter kriget i Indokina”. Denna artikel återkopplar 

till att man i artikeln “Ökat stöd åt Indokinas folk” hävdade att situationen skulle bli 

värre för de indokinesiska folken och konstaterar nu att det är precis vad som skett. 

Gnistan lägger dock till att “ingenting stoppar folken”.39 Detta tolkar jag som att man 

har en tydlig bild av kriget som att de indokinesiska enbart försvarar sig själva och sin 

frihet mot en amerikansk aggression. Gnistan hävdar därefter att USA lärt sig av 

tidigare misstag och numera hemlighetshåller mer av sin strategi än tidigare. Exakt 

vad detta syftar till preciseras dock inte, men man lägger ändå till att USA kommer bli 

besegrade och manar till ökat FNL-stöd för att påskynda detta.40  

 

Artikeln “Laos-invasionen fiasko, nya upptrappningar” skildrar den invasion av Laos 

                                                           
38 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 1 1971, s. 2 
39 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 2 1971, s. 16 
40 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 2 1971, s. 16 
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som amerikanerna genomfört som ett stort fiasko. Man kallar också Saigonsoldaterna 

för USA:s marionetter och menar att de har används som kanonmat. Gnistan för 

därefter fram att man tror att detta fiasko kommer leda till en upptrappning i kriget 

från USA:s sida, men att “folkets väpnade styrkor” kommer besegra “Nixon den 

förskräcklige”.41 Detta sätt att uttrycka detta på anser jag säger mycket om Gnistans 

syn på Vietnamkriget. Valet att skriva “folkets väpnade styrkor” tolkar jag som att 

man ser det som att det verkligen är folket som tagit till vapen för att försvara sig mot 

de amerikanska angreppen. 

 

Användandet av “Nixon den förskräcklige” är också något mycket talande. Detta 

epitet visar tydligt att man känner avsky för denne och även ger honom skuld såväl 

som ser honom som representativ och ansvarig för USA som nation. Detta är mycket 

intressant eftersom det tydligt strider mot vad Gnistan tidigare presenterat angående 

hur man anser att media ska behandla Nixon.42 Jag syftar här på den tidigare nämnda 

artikeln “Nixon - imperialisternas språkrör och sprattelgubbe” som publicerades i 

nummer 5, 1970. I denna artikel menar Gnistan att media genom att lägga skuld på 

Nixon skyddar de som verkligen är ansvariga för USA:s handlingar. Dessa är enligt 

Gnistan “monopolkapitalister” och imperialister. Detta faktum väcker frågor hos mig. 

Har Gnistan ändrat uppfattning om detta? Lever inte Gnistan upp till vad man själv 

förespråkar? Jag gör här bedömningen att det eftersom Gnistan aldrig publicerat något 

då man uttryckligen tagit avstånd från vad man för fram i artikeln “Nixon - 

imperialisternas språkrör och sprattelgubbe” inte finns tillräckliga belägg för att påstå 

att Gnistan ändrat uppfattning gällande detta. Jag tolkar således detta som att Gnistan 

inte lever upp till vad man själva tidigare skrivit utan också är en del av den media 

som lägger skuld på Nixon.  

 

“Utvidgning av kriget blir imperialisternas död” är den artikel som följer tidigare 

beskrivna artikel. “Utvidgning av kriget blir imperialisternas död” menar USA allt 

eftersom kriget fortskrider blir allt desperatare och på grund av bristen på framgångar 

i kriget hotar med att sätta in kärnvapen. Gnistan presenterar i denna artikel också 

Nordvietnam som uppbackade av Kina vilket man stärker genom att hänvisa till att en 

                                                           
41 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 3 1971, s. 5 
42 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 3 1971, s. 5 
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delegation från Kina nyligen besökt Hanoi.43 Nästa artikel inom denna “kategori” bär 

rubriken “Indokinas folk segrar”. Denna artikel menar att kampen för Sihanouk för 

tillfället går mycket bra i Kambodja. “PRR:s fredsförslag sätter Nixon i knipa” hävdar 

att USA:s nederlag förvärras alltmer samt att PRR:s fredsförslag fått ett varmt 

mottagande av “alla progressiva människor”.44 Dessa tolkar jag som Gnistans 

meningsfränder, men det bör också nämnas att detta inte bara gällde KFML-

medlemmar och uttalade kommunister. Stadsminister Olof Palme uttalade sig 

exempelvis och menade att det bara var den Sydvietnamesiska sidan som inte ville 

följa fredsavtalet.45 Man lägger också i denna artikel fram att Nixon tidigare påstått att 

USA kan tänka sig att backa i konflikten.46 Den sista artikeln inom denna “kategori” 

är “FNL 11 år”. Denna presenterar en kort historiegenomgång för att sedan koppla 

detta till ett enande av folket och hävda att man går mot seger. Man menar att 

“framgångarna är ett resultat av att befrielsefronten tillämpat folkkrigets principer”.47 

Gnistan preciserar dock inte närmare i artikeln vilka dessa principer är. Det kan 

således tänkas att detta var något Gnistan ansåg självklart för sina läsare och således 

ansåg onödigt att precisera.48 

 

FNL i Sverige 

Denna period omfattar som jag tidigare nämnt åtta artiklar om FNL i Sverige. Dessa 

bär rubrikerna “Vietnamveckan 12-18 April”, “Baudeklicken stoppar stöd till 

Indokinas folk”, “Hovrätt angriper FNL:ares försvarare”, “Vittnesutsaga förfalskad i 

målet mot FNL:are i Örebro”, “Framgångsrik DFFG-kongress”, “Hovrätt på reträtt i 

Örebrorättegångarna”, “Gemensamt uttalande från KFML-DFFG” och “Kampanjen 

USA ut ur Indokina har fått ordentlig vind i seglen”.  

 

Artikeln vilken bär rubriken “Vietnamveckan 12-18 April” hävdar att USA blir allt 

desperatare vilket leder till en upptrappning av kriget. Med hänvisning till detta menar 

Gnistan att det är ytterst viktigt att man från svenskt håll ökar sitt stöd till 

                                                           
43 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 4 1971, s. 5 
44 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 8 1971, s. 11 
45 Möller (1992), s. 314-315 
46 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1971, s. 10 
47 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 12 1971, s. 11 
48 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 12 1971, s. 11 
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Nordvietnam.49 Den andra artikeln jag placerat i denna “kategori” är “Baudeklicken 

stoppar stöd till Indokinas folk”. I denna kritiserar Gnistan föreningen Baudeklicken 

(även kända som KFMLr) vilka man menar att har utgivit sig för att vara en FNL-

grupp och samlat in pengar som man sedan skickat till “quislingarna i Saigon”.50 

Detta syftar på det Sydvietnamesiska styret.51 “Hovrätt angriper FNL:ares försvarare” 

är en artikel angående ett fall då demonstranter ställts inför rätta och enligt Gnistan 

blir dåligt behandlade. Man nämner här som exempel att åklagaren protesterat när 

frågor om FNL:s styrelse ställts och velat tydliggöras av försvaret.52 Detta mål är 

något som Gnistan fortsätter följa i och med artikeln “Vittnesutsaga förfalskad i målet 

mot FNL:are i Örebro”. Det förs här fram vittnesmål gjorts mot de anklagade FNL:are 

från personer vilka i rätten ska ha benämnts som “anonyma, men officiella 

talesmän”.53 Detta väljer Gnistan att kritisera.54 Tidningen ifråga fortsätter ytterligare 

med att rapportera från denna rättegång med artikeln “Hovrätt på reträtt i 

Örebrorättegångarna”. Det presenteras i denna en av de anklagade friats från sin 

tidigare dom, men att övriga domar står kvar. Något om hur dessa domar sett ut 

rapporteras inte i denna artikel och har heller aldrig tidigare i Gnistan presenterats. 

Gnistan avslutar artikeln med att konstatera att man anser att det i Sverige bevisligen 

är straffbart att protestera mot USA.55 

 

“Framgångsrik DFFG-kongress” är en artikel i vilken det redogörs för en nyligen 

genomförd kongress av De förenade FNL-grupperna. Denna beskrivs som 

framgångsrik och man uppger att sammanlagt 800 medlemmar deltog.56 Gnistan 

förmedlar därefter i “Gemensamt uttalande från KFML-DFFG”  att möten mellan 

KFML och DFFG har ägt rum och att man genom detta har kommit överens om ett 

flertal saker gällande Vietnamfrågan. Det handlar här om punkter såsom att PRR ska 

stödjas och att USA ska lämna Indokina.57 Den sista artikel vilken jag har sorterat in 

inom denna “kategori” är artikeln “Kampanjen USA ut ur Indokina har fått ordentlig 

vind i seglen”. Denna artikel återknyter till Vietnamveckan vilken man menar varit en 

                                                           
49 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 3 1971, s. 5 
50 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 4 1971, s. 4 
51 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 4 1971, s. 4 
52 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 4 1971, s. 4 
53 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 6-7 1971, s. 6 
54 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 6-7 1971, s. 6 
55 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 8 1971, s. 10 
56 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 8 1971, s. 11 
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stor succé genom att många namn samlats in till olika listor.58 

 

Övriga länders hållning till de stridande parterna 

Som tidigare nämnt innehåller denna undersökningsperiod två artiklar berörande icke 

stridande länders relation till de stridande parterna. Den första av dessa artiklar är 

artikeln “Sovjetstöd till Kambodjajuntan” i vilken Gnistan rapporterar att 

Sovjetunionen bistått Kambodjajuntan med material såväl som professorer och lärare. 

Med Kambodjajuntan syftar Gnistan till det Lon Nol-regimen vilka tidigare tagit 

makten i landet genom en enligt Gnistan ej legitim stadskupp.59 Detta stöd av 

Kambodjajuntan betraktar Gnistan som ytterligare bevis på att Sovjetunionen står 

USA:s sida.60 Den andra av dessa två är artikeln “Sihanouk: Kinas “nya” diplomati är 

hjälp till de förtryckta”. I denna menar man att Kina kräver USA:s utträde samt ämnar 

ta större plats i världspolitiken. Gnistan menar gällande detta att Kina kommer att 

stödja och i så stor utsträckning man kan hjälpa de tre indokinesiska folken i 

kampen.61 Detta sätt att uttrycka sig finner jag intressant. Gnistan hade i det här fallet 

kunnat förmedla samma nyhet genom att punkta upp de tre länderna Vietnam, 

Kambodja och Laos, men har ändå valt att skriva “de tre indokinesiska folken”. Detta 

sätt att uttrycka sig anser jag tyder på att Gnistan vill framhäva en gemenskap och 

enighet mellan dessa tre länder.  

 

PRR:s jubileum 

Jag har tidigare tagit upp att det inom denna undersökningsperiod finns en artikel som 

jag sorterat in i en egen kategori då den skildrar PRR:s jubileum. Denna artikel har 

rubriken “PRR två år” och innehåller inte någon riktig information om vare sig tiden 

som gått eller hur läget ser ut i skrivande stund. Gnistan för dock fram sina 

gratulationer och konstaterar att man är övertygad om seger.62 

 

Besök i Nordvietnam 

Jag har slutligen inom denna undersökningsperiod också funnit en artikel i vilken 

Gnistan ämnar att rapportera om Vietnamkriget genom att göra ett besök i 

                                                                                                                                                                      
57 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 11 1971, s. 8 
58 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 11 1971, s. 8 
59 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1970, s. 13 
60 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 5 1971, s. 10 
61 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 9 1971, s. 9 
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Nordvietnam. Det rör sig här om artikeln “Besök hos unga frihetskämpar som skjutit 

ned många USA-plan” i vilken Gnistan skildrar ett besök man gjort hos en enhet inom 

den Nordvietnamesiska armén. Man poängterar att dessa har lyckats bra med sitt 

uppdrag att skjuta ned amerikanska flygplan och hyllas i artikeln också som hjältar.63 

 

Resultaten från denna undersökningsperiod kan sammanfattas med att poängtera att 

Gnistan rapporterat mycket om händelser i själva kriget. Gällande detta har jag i min 

studie inte kunnat finna några genomgående röda trådar om vad man rapporterar. 

Nämnda tidning har dock även fokuserat mycket på svenska FNL och här specifikt 

rapporterat från en rättegång gällande demonstranter. Man har också fokuserat mycket 

på att i sina artiklar uppmana till stöd av Nordvietnam. 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
62 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 6-7 1971, s. 6 
63 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 6-7 1971, s. 6 
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4. 1972-1973 - FNL i Sverige och “Terrorbombningar” 
 

Denna tidsmässiga period vilken är den tredje och sista inom min 

undersökningsperiod omfattar 31 artiklar gällande Vietnamkriget. Detta innebär ett 

kraftigt antal fler gentemot tidigare undersökningsperioder. Detta är lätt att tolka som 

att Gnistan kraftigt ökat sitt intresse och sin rapportering angående Vietnamfrågan, 

men jag är försiktigare med detta. Denna bedömning gör jag eftersom det gällande 

detta även spelar in att Gnistan under undersökningsperioden går från månadstidning 

till veckotidning vilket således ger fler upplagor. Denna undersökningsperiod pågår 

även fyra nummer in på 1973 vilket också bidrar till detta. 

 

Av de 31 artiklar jag funnit inom denna undersökningsperiod skildrar 13 artiklar FNL 

i Sverige, sex USA:s ökade bombningar, tio konkreta händelser i kriget, en av 

striderna oberörda länders relation till de stridande parterna och en artikel hur det 

kambodjanska folket stödjer Sihanouks regim.  

 

FNL i Sverige 

De artiklar vilka behandlar FNL i Sverige går under rubrikerna “Typografer kräver: 

USA ut ur Indokina”, “Boråsrättegångarna stor seger för Vietnamrörelsen”, “Delta i 

Vietnamveckan”, “Fler namn åt Indokina”, “Stockholmstypografer kräver: USA ut ur 

Indokina”, “Därför är enhet viktigt”, “Arbeta för Vietnam i facket!”, “Klass-

solidaritet med Vietnam”, “Emmaboda FNL-grupp: Så här fungerar arbetarsolidaritet 

med Vietnam”, “Stor bred opinion för Indokina”, “Hylla FNL!”, “Imperialisterna är 

känsliga” och “Då: Lymlar. Nu: Hjältar”.  

 

“Typografer kräver: USA ut ur Indokina” rapporterar att föreningen Uppsala 

typografiska förening vid ett medlemsmöte konstaterat att ett nederlag för USA:s 

imperialister är en seger för såväl folken i Indokina som folken i Sverige och i USA. 

Denna koppling gör man eftersom man menar att detta skulle ha en positiv påverkan 

på dels skattesatserna och dels på arbetslösheten.64  

 

Artikeln “Boråsrättegångarna stor seger för Vietnamrörelsen” fortsätter Gnistans 

                                                           
64 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 1 1972, s. 9 
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rapporterande av rättegångar mot demonstranter. Gällande denna rättegång 

konstaterar man att samtliga åtalade friats vilket man finner mycket positivt.65 Gnistan 

gör därefter i artikeln “Delta i Vietnamveckan” reklam för just Vietnamveckan. Man 

menar här att Nixon hävdar att kriget är på väg mot sitt slut, men att man inte ska låta 

sig luras av detta och kräva att ett datum för USA:s reträtt från Vietnam sätts.66  

 

I “Fler namn åt Indokina” rapporterar Gnistan om ett appellmöte vilket resulterat i att 

man lyckats samla in många underskrifter. Det förs också fram att KFMLr (tidigare 

nämnda i Gnistan under namnet Baudeklicken) försökt sabotera denna namninsamling 

genom att uppmana mötesdeltagarna att inte skriva på listan. Gnistan menar dock att 

detta försök misslyckades i och med att man trots detta fick in många underskrifter.67 

Gnistan för i “Stockholmstypografer kräver: USA ut ur Indokina” fram att även 

Stockholmstypograferna tagit ställning i Vietnamfrågan. Man betraktar således dessa 

som förebilder och uppmanar även fackföreningar och elevkårer att följa dessas 

exempel.68 “Därför är enhet viktigt” är en artikel i vilken Gnistan poängterar vikten av 

att gemene man även i Sverige på något sätt ansluter sig till kampen mot Sydvietnam 

och USA. Man för därefter fram ett antal krav vilka man betraktar som ytterst viktiga 

i denna kamp. Bland dessa återfinns att Sveriges regering ska erkänna PRR, USA ska 

lämna Indokina samt att amerikanska Vietnamvägrare ska ges asyl i Sverige.69 

“Arbeta för Vietnam i facket!” tar fasta på vad man tidigare i artikeln 

“Stockholmstypografer kräver: USA ut ur Indokina”  publicerat om att man anser det 

viktigt att fackföreningar och elevkårer engagerar sig i Vietnamfrågan. Denna artikel 

betonar ytterligare vikten av detta och fungerar således som en form av reklam för att 

man i fackföreningar ska “ansluta sig till kampen”.70  

 

Gnistan rapporterar sedan i “Klass-solidaritet med Vietnam” att FNL-grupperna tagit 

initiativ till ett projekt med innebörden att en yrkesgrupp i Sverige ska bistå 

motsvarande i Vietnam.71 Detta projekt fortsätter man rapportera om i artikeln 

“Emmaboda FNL-grupp: Så här fungerar arbetarsolidaritet med Vietnam” då man 

                                                           
65 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 2 1972, s. 14 
66 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 3 1972, s. 13 
67 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 4 1972, s. 5 
68 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 4 1972, s. 17 
69 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 5 1972, s. 8 
70 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 8 1972, s. 13 
71 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 9 1972, s. 2 



25 
 

 

besöker en arbetsplats och konstaterar att detta projekt går bra.72 Gnistan har under 

denna undersökningsperiod också publicerat artikeln “Stor bred opinion för 

Indokina”. I denna punktar man upp fakta angående varför man anser att kampen i 

Sverige för att stödja FNL går bra. Det rör sig här om fakta angående vilka orter som 

engagerat sig och siffror angående hur mycket pengar man lyckats samla in.73 Dessa 

positiva siffror till trots publicerar Gnistan ändå i slutet av 1972 artikeln “Hylla 

FNL!” där man uppmanar sina läsare att donera ytterligare pengar. I denna artikel 

uppmanar man även USA att skriva under fredsavtalet. Den sista artikeln vilken jag 

placerat in i denna “kategori” bär rubriken “Då: Lymlar. Nu: Hjältar”. I denna hävdar 

Gnistan att FNL:are gått från att få skällsord skrikna efter sig till att bli betydligt mer 

positivt bemötta.74 Faktumet att det med tiden skedde en glidning mot politiskt 

enighet i Vietnamfrågan är något som tyder på att det Gnistan påstår mycket väl kan 

stämma.75  

 

USA:s ökade bombningar 

Som jag tidigare nämnt har jag under denna undersökningsperiod också funnit sex 

artiklar vilka behandlar USA:s ökade bombningar. Dessa går under rubrikerna 

“USA:s terror kan aldrig stoppa FNL”, “Terrorbombningar mot Indokinas folk hur 

klarar de sig?”, “Stoppa terrorbombningarna”, “Nazisterna hängdes för samma 

krigsbrott”, “En avgörande seger för Vietnam” och “Giftig choklad och exploderande 

te”. 

 

Den första av dessa artiklar är “USA:s terror kan aldrig stoppa FNL”. I denna 

rapporterar man att USA “försöker bomba Nordvietnam till stenåldern”.76  President 

Nixon ges skuld för detta och man menar att USA-imperialisterna är mer isolerade 

och hatade än någonsin tidigare. Artikeln ifråga beskriver trots dessa hårda 

bombningar kriget som en framgång för Nordvietnam eftersom fler ansluter sig till 

kampen.77 Den andra av dessa artiklar går under rubriken “Terrorbombningar mot 

Indokinas folk hur klarar de sig?”. I denna redogör Gnistan för vietnamesernas knep 

                                                           
72 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 9 1972, s. 13 
73 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972,  nummer 11 1972, s. 5 
74 Gnistan 2, 1973, 75, 76 1-13, 15-20, nummer 4 1973, s. 3 
75 Möller (1992), s. 359 
76 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1972, s. 4 
77 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 5 1972, s. 4 
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för att undkomma amerikanernas bombningar. Det rör sig exempelvis om bombskydd. 

Artikeln hävdar också att den amerikanska ekonomin som en följd av krigsföringen 

försämrats.78 “Stoppa terrorbombningarna” är en artikel i vilken Gnistan likt tidigare 

nämnda artiklar redogör för USA:s ökade bombningar. Man menar i denna att Nixon 

medvetet slår ut dammar och bevattningskanaler i syfte att få vietnameserna att fly till 

höglandet på grund av översvämningar. Detta menar man att skulle göra det svårare 

att skaffa mat vilket i sin tur skulle göra dem till ett lättare byte för USA.79 

 

I “Nazisterna hängdes för samma krigsbrott” hävdar Gnistan att de bombningar USA 

genomför är att jämföra med nazisternas krigsbrott.80 Denna jämförelse mellan 

amerikanerna och nazisterna var inte unik för Gnistan utan även exempelvis Olof 

Palme drog paralleller mellan den amerikanska krigsföringen och den nazistiska 

förintelsen.81 Gnistan fortsätter sin rapportering om USA:s bombningar med “En 

avgörande seger för Vietnam” där man meddelar att USA nu infört ett bombstopp. 

Det konstateras därefter att detta varit en hård tid, men att man lyckats ta sig igenom 

den. Den sista artikeln inom denna “kategori” är “Giftig choklad och exploderande 

te”. Denna artikel menar på att bombningar likt de USA genomfört för med sig 

allvarliga konsekvenser och att bland annat barn drabbas.82 

 

Konkreta händelser i kriget 

Det finns som jag tidigare nämnt inom denna undersökningsperiod också tio artiklar 

vilka kan klassas som rapporter om konkreta händelser i kriget. I detta fall blir dessa 

alla rapporter exklusive de som behandlar de ökade bombningarna eftersom dessa 

givits en egen “kategori”. De artiklar som nu kommer presenteras är “Viktiga segrar 

för Indokinas folk”, “Vietnams seger är vår”, “USA ut ur Indokina”, “Nixon lurar 

opinionen”, “FNL:s seger ger fred”, “Tvinga USA skriva på!”, “Seger”, “Erkänn 

PRR!”, “Därför är avtalet en seger: USA ska bort” samt “Så är läget i Laos”. 

 

Den första artikeln, “Viktiga segrar för Indokinas folk” beskriver framgångar i såväl 

                                                           
78 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 6-7 1972, s. 17 
79 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 8 1972, s. 2 
80 Gnistan 1, 1970, 1971, 1972, nummer 8 1972, s. 13 
81 Möller (1992), s. 296-297 
82 Gnistan 2, 1973, 75, 76 1-13, 15-20, nummer 2 1973, s. 5 
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Laos som Kambodja. Gällande Kambodja går man så långt att man påstår att det rör 

sig om de största framgångarna hittills. Detta kopplas till allt stigande siffror gällande 

insamlade pengar från Sverige.83 Följande artikel som nu kommer presenteras är 

“Vietnams seger är vår” där man rapporterar om strider i Sydvietnam vilka resulterat i 

att den sydvietnamesiska armén flyr. Detta i sin tur menar Gnistan lett till att USA 

såväl som svensk media publicerar lögner om att Nordvietnam agerar aggressivt.84 

Detta är dock inte fallet gällande de tidningar jag presenterat i avsnittet “Tidigare 

undersökta tidningars skildringar av Vietnamkriget”. De svensk-amerikanska 

tidningarna höll sig exempelvis vid denna tidpunkt borta från att publicera artiklar om 

Vietnamkriget. Bergkvist för också fram att ingen av de artiklar som vid denna 

tidpunkt publicerades i Söderhamns-Helsinge-Kuriren ens kan klassas som opartisk 

utan att samtliga är partiska till Nordvietnams fördel.85  

 

Den tredje artikeln inom denna “kategori” vilken jag nu kommer redogöra för är 

“USA ut ur Indokina”. I denna artikel menar Gnistan att Nixons underskrift på 

fredsavtalet inte är någon garanti för fred, men ett bevis på det vietnamesiska folkets 

styrka. Man betraktar faktumet att fredsavtalet kommer nu som ett resultat av 

Nordvietnams framgångar i kriget samt att ett amerikanskt presidentval stundar.86 I 

“Nixon lurar opinionen” fortsätter man lägga visst fokus på Nixon. Gnistan hänvisar 

här till uttalanden från PRR:s utrikesminister där denne kallar samtliga Nixons 

politiska drag för valtaktik och svek samtidigt som man kräver klarare besked.87 

“FNL:s seger ger fred” är en artikel vilken skildrar kriget som en framgångssaga för 

Nordvietnam och man konstaterar också att den amerikanska såväl som den 

sydvietnamesiska armén besegrats.88 Gnistan uppmanar därefter genom “Tvinga USA 

skriva på!” sina läsare att sätta press på USA. Exakt hur man ska göra detta preciseras 

dock inte i artikeln. Man menar dock att Nixon försöker komma undan att skriva på 

fredsavtalet genom att kräva att de Nordvietnamesiska styrkorna först lämnar 

Sydvietnam.89 Gnistan publicerade därefter artikeln “Så är läget i Laos” i vilken man 

redogör för pågående reformer i landet samt poängterar att man kräver att USA ska 
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lämna landet.90 

 

Artikeln “Seger”, publicerad i nummer 4 1973 behandlar att USA slutligen skrivit på 

fredsfördraget. Detta betraktar man, precis som rubriken antyder som en seger. 

Gnistan poängterar dock att det fortfarande kvarstår viktiga uppgifter i Vietnamfrågan 

även om man inte preciserar vilka dessa är.91 I samma nummer publicerar Gnistan 

också “Erkänn PRR!” där man också menar att fredsavtalet är att betrakta som en 

historisk seger, men menar att konflikten inte bör ses som över eftersom USA 

fortfarande med den sydvietnamesiska premiärministern Thieu som marionett 

försöker vinna kriget. I artikeln menar man också liksom Gnistan sedan länge 

förespråkat att PRR ska erkännas som Vietnams legitima regering.92 Man publicerar 

också senare i samma nummer ytterligare en artikel i samma stil under rubriken 

“Därför är avtalet en seger: USA ska bort”. Man menar i denna att avtalet är att 

betrakta som en stor seger främst eftersom det innebär att USA ska lämna Indokina. 

Det poängteras dock även här att kampen inte är slut eftersom USA fortfarande 

genom Thieu, vilken man kallar kommunistfientlig försöker vinna kriget.93  

 

Övriga nationers hållning till de stridande parterna 

Denna undersökningsperiod innehåller också som tidigare nämnt en artikel rörande 

övriga länders relation till de stridande. Denna är artikeln “Solidaritet med Indokinas 

folk” som menar att kriget fördöms över hela världen.94 Detta är något som belystes 

även i den av Bergkvist undersökta Hudiksvalls tidning varifrån följande citat från 

1972 är hämtat: “Den starka opinionen som runt om i världen, däribland Sovjet och 

Kina, reses mot Nixons bombningar kan inte undgå att påverka stämningen i USA”.95 

 

En artikel behandlar även hur folket i Kambodja enligt Gnistan står på Sihanouks 

sida. Denna bär rubriken “Alla lyssnar på Sihanouks radiotal -  med låg volym” och 

hävdar, utan att redovisa några källor för sin ståndpunk att folket i landet står på 

Sihanouks sida.96 
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Denna period kan sammanfattas med att Gnistan rapporterat mycket om USA:s ökade 

bombningar. Detta betraktar jag som ett väntat resultat då detta även är nåt de 

tidningar Bergkvist undersöker lägger stor vikt vid. Detta har jag redogjort för i 

avsnittet “Tidigare undersökta tidningars skildringar av Vietnamkriget”. Exempelvis 

skrev Söderhamns-Helsinge-Kuriren i artikeln “Bombregn över Nordvietnam” att 

“Medan världen förbereder sig på att fira en fridens högtid har USA:s president satt 

igång världshistoriens värsta terrorbombning över Nordvietnam”.97 Gnistan har även 

denna period lagt mycket fokus på FNL i Sverige. Något som visat sig genomgående i 

tidningens rapportering. 
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5. Slutsatser 

 
Jag har tidigare kunnat konstatera att Gnistan precis som jag trodde ställer sig mycket 

kritisk till Vietnamkriget och tydligt tar parti för Nordvietnam i konflikten. Detta var 

också fallet med Hudiksvalls Tidning och Söderhamns-Helsinge-kuriren under dessas 

rapportering om de ökade amerikanska bombningarna och det går således att utläsa en 

likhet mellan dessa tidningar. Tydliga skillnader går dock också att utläsa mellan 

Gnistan och de av Bergkvist undersökta tidningarna gällande först hur man ser på den 

amerikanske presidenten Nixon. Gnistan poängterar som jag tidigare nämnt och även 

diskuterat i artikeln “Nixon - imperialisternas språkrör och sprattelgubbe” att det är fel 

av media att lägga skuld på den amerikanske presidenten då denne bara bör betraktas 

som en marionett för de amerikanska kapitalisterna och imperialisterna. Gnistan har 

dock också som jag tidigare varit inne på vid flera tillfällen tvärtemot vad man själva 

förespråkar själva lagt skuld på just Nixon. Detta ger mig således ett resultat där jag 

kan peka på såväl likheter som skillnader gällande detta. 

 

Gnistans partiskhet har visat sig genom att vid upprepade tillfällen uppmanat sina 

läsare att stödja Nordvietnam så som i artiklar som exempelvis “Hylla FNL!”, 

“Imperialisterna är känsliga” och “Ut med Saigonjuntans informationskontor”. 

Gnistans ordval är också väldigt talande för hur man själva ser på konflikten såväl 

som på de stridande parterna. FNL-gerillan kallades exempelvis Viet Cong av sina 

meningsmotståndare. Dock har man då man refererat till Sydvietnam använt begrepp 

som “quislingarna i Saigon”. Detta har definitivt en negativ klang samt kan inte 

betraktas som oladdat och visar således att Gnistan inte sympatiserar med 

Sydvietnam.  

 

Det har inte gått att urskilja någon förändring gällande Gnistans syn på konflikten 

eller vinklingen i sitt rapporterande. Gnistan tog förvisso fasta på och fokuserade på 

att rapportera om de ökade amerikanska bombningarna, men nämnde aldrig några 

övergrepp Nordvietnam stod för. Detta gjorde inte heller någon av de av Bergkvist 

undersökta tidningarna. Just detta var något som man från Folkpartiet och Högern 

kritiserade regeringen för. Detta då man menade att all kritik reserverades för USA 

och Sydvietnam. 
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Gnistan har även som jag tidigare berör lagt mycket fokus på FNL i Sverige. Detta 

kan tänkas bero på att tidningen ifråga gavs ut av KFML vilka som politisk 

organisation troligen haft för avsikt att påverka debatten i Sverige såväl som att 

uppmana till aktion i Sverige. 

 

Jag hade innan jag genomförde min undersökning också en hypotes att Gnistan likt 

vad som tidigare hävdats om kommunisterna under denna tid skulle vara de mest 

extrema i sina uttalanden och således mer extrema än de tidningar jag redogör för i 

avsnittet “Tidigare undersökta tidningars skildringar av Vietnamkriget”. Jag anser här 

att det har visat sig att denna hypotes har varit korrekt. Detta eftersom Gnistan under 

undersökningens tidsmässiga omfattning helt saknat artiklar vilka kan kallas 

“opartiska och analyserande”. Denna typ av artiklar har åtminstone fram till 1972 

funnits närvarande i de tidningar som granskats av Bergkvist. Gällande en jämförelse 

med Burtons forskning om de svensk-amerikanska tidningarna är Gnistan också att 

betrakta som mer extrem då dessa efter 1970 inte ens ville ta i den enligt dem troligen 

mycket kontroversiella Vietnamfrågan.  

 

De tidningar som undersökts av Bergkvist har som jag tidigare påvisat visat sig vara 

kritiska till Vietnamkriget. Gällande de tidningar Queckfeldt studerat kan jag 

konstatera att de varit förhållandevis objektiva och sakliga i sin rapportering. Detta 

med aftonbladet som undantag vilka enligt Queckfeldt varit betydligt mer kritiska. 

Burton har i sin forskning fått ett resultat vilket visar att en förändring skett från att 

vara positiva till kriget till att vara mer kritiskt inställd för att slutligen sluta beröra 

ämnet. Det kan således konstateras att Gnistan till skillnad från alla utom de av 

Bergkvist undersökta tidningarna hela tiden haft en kritisk hållning till kriget.  

 

Vad har jag då kommit fram till genom min undersökning? Jag kan 

sammanfattningsvis konstatera att Gnistan är en tidning som i sin skildring av 

Vietnamkriget är tydligt och i sina artiklar uttalat partisk till förmån för Nordvietnam 

och har så också varit genom hela tidsspannet jag undersökt. Någon förändring 

gällande detta har inte gått att utläsa. Detta är att betrakta som ett relativt väntat 

resultat med hänvisning till tidningens ideologiska grund i och med att den gavs ut av 

KFML. 
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6. Sammanfattning 
 

Denna uppsats är en undersökning av hur Vietnamkriget skildrades i tidningen 

Gnistan. Detta utifrån följande frågeställningar: 

 

- Hur skildrar Gnistan Vietnamkriget mellan 1970 och till och med att USA skriver på 

fredsavtalet 1973? 

- Vilka likheter och skillnader kan ses gentemot lokalpress undersökt av Bergkvist, 

nationell press undersökt av Queckfeldt samt svenska tidningar i USA undersökta av 

Burton? 

 

För att kunna besvara dessa frågeställningar har jag även använt mig av följande 

frågor: 

- Går det att urskilja någon partiskhet i Gnistans rapportering, hur visar sig i så fall 

denna partiskhet och förändrar den sig på något sätt under undersökningsperioden? 

- Går det att urskilja någon förändring i Gnistans rapportering under 

undersökningsperioden? 

 

Jag har för att besvara dessa frågeställningar studerat samtliga utgivna nummer av 

Gnistan mellan 1970 fram till att USA skrev på fredsavtalet 1973. 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att komplettera tidigare forskning genom att 

granska en tidigare ej undersökt starkt politiskt färgad tidning som Gnistan. Jag har 

även genom denna studie velat prova tesen att kommunisterna var de mest extrema i 

sina yttringar under denna tid. 

 

Jag kom under min undersökning fram till att Gnistan under hela 

undersökningsperioden visat sig starkt partisk till Nordvietnams fördel. Detta har visat 

sig genom att man i sina artiklar ofta uttryckligen visat sin ståndpunkt samt att man 

enbart rapporterat övergrepp vilka begåtts av Sydvietnam samt USA. Det har också 

genom Gnistans ordval tydligt visat sig vilka sympatier man själva hyst. Det har här 

exempelvis rört sig om att man refererat till Sydvietnam som “quislingarna i Saigon”.  
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