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Abstract 
This is a story about the Swedish Prime Minister Olof Palme and his struggle against USA´s 

war in Vietnam in the late 60´s and the early 70´s. We follow the young Palme from his 

childhood to his travels to America and Asia, there he learns what true poverty means. Further 

we see Palme change side from his conservative background to a new social idealist. In Prag 

he learns to truly mistrust communism, an ideology he later in life paradoxical will be accused 

to stand for. Palme´s politic interests seems to take a great step forward when he starts to 

write articles in the Swedish newspaper Svenska Dagbladet, there he’s writings take more and 

more colour from Palme´s own politic stands. After a few years, in 1969, he finally becomes 

the new Prime Minister of Sweden. When USA´s regime start to drop bombs over the little 

farm-nation Vietnam, the whole world reacts. In the West-world, Palme will take the leading 

role against this horrible war, something that creates a major diplomatic conflict between 

Sweden and USA. In this essay, I will also let you take a look at the Swedish opinion, through 

editorials from some major daily Swedish newspapers. Hopefully these editorials opinions 

will reflect rest of the Swedish people’s thoughts and therefore give you a picture of the 

climate of the Swedes contra the Vietnam-war.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning 
 1.1 Ämnesval och syfte    4 
 1.2 Frågeställning    4 
 1.3 Avgränsningar    4 
 1.4 Tidigare forskning     5 
 1.5 Metod och källor/källkritik   6 
 
2 Olof Palme och Vietnamkriget 
 2.1 Ungdomsåren    8 
 2.2 Utlandsresorna    9 
 2.3 Stegen in i politiken    10 
 2.4 Erlanders gosse    11 
 2.5 Statsminister Palme    12 
 2.6 Vietnamkriget    13 
 2.7 Gävletalet 1965    14 
 2.8 Fackeltåget 1968    15 
 2.9 Julkrisen 1972    17 
 2.10 Pressens reaktioner på jultalet   21 

2.11 Bombmanifestationen    22 
2.12 Vidare pressreaktioner   23 
2.13 Sverige och USA:s Kalla krig   26 
2.14 Vietnamkriget avslutas   26 
2.15 Försoning    27 

 
3 Slutsats/Diskussion     28 
 
4 Sammanfattning     30 
 
Referenser 
 
Didaktisk kappa 
 



1. INLEDNING 
 
1.1 Ämnesval och Syfte 
Olof Palme är en person jag känt till hela mitt medvetna liv, men som jag aldrig riktigt fått 

något grepp om. Han pratade och pratade och folk på tv blev upprörda över vad han sa. När 

han sköts den där februarinatten 1986 blev jag mest irriterad över att varken Go´morron 

Sverige eller Razzel sändes på tv dagen därpå. Programmen hade utgått p.g.a. statsminister 

Palmes mord. Samma sak gäller med Vietnamkriget. Det var något som förbigick mitt 

förstånd; vad skulle amerikanare på ena sidan jorden över till andra sidan och skjuta folk för? 

Långt senare i livet fick jag reda att båda dessa ogreppbara faktorer hade att göra med 

varandra. När denne pratande statsminister pratade om Vietnam så blev amerikanerna sura för 

att Palme inte tyckte om deras krig! Det här behövs ju redas ut! 

 

Vad jag vill är att reda ut den diplomatiska kris som Olof Palme satte Sverige i efter 

upprepade utspel mot USA angående deras Vietnampolitik. Palme vågade, likt ingen annan 

politiker i västvärlden höja sin röst och kritisera världens största krigsmaskin och om man 

räknar bort Indien (som är ifrågasatt p.g.a. deras kastsystem och kränkningar av de mänskliga 

rättigheterna), också världens största demokrati. Jag tänker ta reda på vad svenskarna tyckte 

om sin statsminister, om de ställde upp bakom hans hårda protester, samt vad som egentligen 

drev Palme till att göra det han gjorde. 

 

1.2 Frågeställning 

• Vad drev Olof Palme till hans hårda USA-protester angående deras Vietnampolitik? 

• Hur låg Olof Palme till rent opinionsmässigt efter sina Vietnamutspel? 

• Vad skedde under USA och Sveriges diplomatiska kris under 1970-talet? 

 

1.3 Avgränsningar 
Själva grundhistorien utspelas under tre politiska utspel som Olof Palme gjorde 1965, 1968 

och 1972, och jag tar även upp dess efterspel, och vad som ledde fram till dem. För att 

klargöra vem Palme var så måste man granska hans släkt bakåt i tiden, ända bak till 1500-talet 

för att förstå grunden till namnet Palme. Palmes barndom och tillträde i vuxenlivet, samt hans 

resor och inträde i politiken blir viktiga faktorer att inkludera. Den allra största delen av denna 

uppsats avgränsas och utspelas dock under Palmes livstid, från hans födsel 1927 till hans död 

1986, med koncentration under de nämnda politiska toppåren -65, -68 och -72. Temat, som 
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från början var Kalla kriget och även skulle infatta dispyter mellan Olof Palme och 

Sovjetunionen, var tvungen att maka på sig för att få en rak röd tråd i berättelsen, samt av 

utrymmesskäl. För att göra historierna om Olof Palme och Sovjetunionen rättvisa krävs en 

egen uppsats. Så den tematiska biten avgränsas och koncentreras på Olof Palme kontra USA:s 

Vietnampolitik. Jag har även fått göra avgränsningar i min strävan efter opinionsbildning, där 

jag undersökt alla dagstidningar som funnits tillgängliga på mikrofilm i Karlstads Universitet. 

De nio olika dagstidningarna kommer från så skilda ställen som Skåne i söder och 

Västerbotten i norr, detta ger förhoppningsvis en bred bild av den svenska opinionen.  

 

1.4 Tidigare forskning 
Det finns många böcker som tar upp Sveriges utrikespolitik under Vietnamkrigsåren och Olof 

Palme-biografierna tar naturligen upp de hetaste striderna inom hans politiska karriär. Nedan 

finns mitt urval som lämpligast gett min uppsats den bakgrund och saklighet jag behövt. 

 

Angående biografierna så tar Thage G Peterson upp Palmes Vietnamkritik i hans Olof Palme 

– som jag minns honom. Bertil Östergren tar upp samma saker i Vem är Olof Palme?, Tom 

Alandh och Birgitta Zachrisson snuddar i ämnet via intervjuer i Berättelser om Palme, samma 

sak gör Christer Isaksson Palme privat - I skuggan av Erlander. Vad alla har gemensamt är att 

inga av dem skriver något om opinionsbildningen efter talen. Det gör Lars Svedgård däremot i 

Palme – en presentation, men den är utgiven redan 1970, och får därför inte med jultalet -72 

av naturliga skäl.  

 

De mer politiskt sakliga böckerna Sverige i skottlinjen – neutralitet med förhinder under kalla 

kriget av Jan Linder, Under ytan av Tommy Lindfors, Olof Palme – den gränslöse 

reformisten av Peter Antman och Pierre Schori tar upp de mer politiska aspekterna runt 

omkring Vietnamkritiken, men inte heller här skriver de om opinionen efteråt. Det gör 

däremot Yngve Möller (tillika den nytillträdde svenska ambassadören år 1972 som inte fick 

åka till Washington) i sin bok Sverige och Vietnamkriget. Denna boks existens upptäcktes 

sent i uppsatsens skede, men då vi till större delen har olika referenser i form av dagstidningar 

så finner jag en plats för min egen unika studie. Våra slutsatser ser ändå ganska liknande ut, 

då båda resultat visar på att majoriteten de granskade tidningsledarna stod på Palmes sida. 
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1.5 Metod och källor/källkritik 
Det unika i min uppsats, det vill säga studien om opinionsbildningen, har jag hittat i Karlstads 

Universitets bibliotek. Gamla dagstidningar från större delen av 1900-talet ligger samlade på 

mikrofilmer medan större och mer eftertraktade intervjuer och artiklar från tidningar finns 

tryckt i bokform. Jag har systematisk sökt efter de ledare som skrivit om julbombningarna i 

Hanoi, och framförallt om Palmes jultal, mellan julafton 1972 till den 29 december samma år. 

Naturligtvis finns det åtskilliga andra källor att hämta fram en opinionsbild av det politiska 

klimatet 1972, och det blir en begränsning i mitt arbete. 

 

Av böckerna har jag nedan gjort ett urval av dem som jag främst refererat till i min 

undersökning. Böckerna har jag främst lånat från Karlstads Universitetsbibliotek, samt 

Uddevalla statsbibliotek . 

 

Thage G Petersons Olof Palme – som jag minns honom (2002) är som det framgår i titeln en 

personlig biografi på 430 sidor över Olof Palme av hans vän och partikamrat. Palmes uppväxt 

och intåget i politiken redogörs, samt hans mål och den enorma drivkraften. Vi får ta del av 

flera personliga minnen mellan vännerna, men också se vår f.d. statsministers brister och se 

vardagen i en stor politikers liv. Den kritiken mot Palme som politiker får vi också ta del av i 

diverse publicerade hatbrev. Denna människa var i mångt och mycket en man antingen 

älskade eller hatade, han lämnade hur om helst ingen oberörd. Boken är väntat vänlig inställd 

som av den vän som skrivit den bör.  

 

En mångt mer bitsk bok är Bertil Östergrens Vem är Olof Palme?(1984). Denna 372 sidor 

långa bok kan ses som en motpol till Petersons, här följer vi också Palmes uppväxt och 

karriärsklättring till tidigt 80-tal, men med en genomkritisk hållning. Östergren själv har en 

gång varit Palmes chef, som ordförande i SFS under åren 1950/51. Det var nämligen 

Östergren som skickade Palme till den berömda och nämnda IUS-konferensen i Prag 1950.  

 

Palme – en presentation av Lars Svedgård är en blandning av en hyllningsbetonad biografi, 

opinionsundersökning samt tal- och intervjubok. Den 170 sidor långa boken är den tidigaste 

av mina referenser och är skriven redan 1970. 
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Tom Alandh och Birgitta Zachrisson sammanställer sina intervjuer för en tv-dokumentär i 

deras bok Berättelser om Palme (1996). Här ger politiska och personliga vänner sin syn på 

Palme och hans politiska och privata verk. Palmes syskon och även den gamle politiske 

motståndaren Gösta Bohman ger bild av ex-statsministern. 

 

Möllers Sverige och Vietnamkriget (1992) är en stor studie på 380 sidor om situationen i 

Sverige under Vietnamkriget och om de politiska konfrontationerna som skedde. Den ger 

också en unik inblick eftersom författaren personligen var politiskt indragen (egentligen 

utlämnad ur) i den diplomatiska krisen. Boken är en betraktelse och en dokumentär 

redogörelse utan egna domar om folk och regeringars aktioner, författaren låter istället den 

svenska, den amerikanska och övriga utländska opinionen tala för sig själv. 

 

Peter Antman och Pierre Schori skriver i sin bok Olof Palme – den gränslöse reformisten 

(1996) om Palmes politiska gärningar i Sverige och världen. Schori har själv som politiker 

jobbat nära Palme, medan Antman enbart är politisk journalist och aldrig träffat Palme.  
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2. Olof Palme och Vietnamkriget 
 
2.1 Ungdomsåren 
Olof Palme föddes den 30 januari 1927 och blev det tredje och sista barnet av föräldrarna 

Gunnar och Elisabeth Palme. Fadern Gunnar jobbade för sin far Sven, som var VD för 

försäkringsbolaget Thule. Under Gunnars två sista år var han själv VD för Thule. Palmes två 

äldre syskon är Claes (f.1917 d. 2006) och Catharina (f.1920 d. 2002). Familjen Palme bodde 

och frodades i ett överklasshem på Östermalm i Stockholms finkvarter. Huset Palme var ett 

språkligt begåvat hem, där moderns modersmål var tyska, men kunde även tala lettiska, ryska 

och franska.1 Modern Elisabeth kom från Riga som flykting till Sverige under första 

världskriget, och var tyskbaltiska. Fadern Gunnar uppmuntrade barnen att lystra till moderns 

modersmål, för att få ett språk gratis. Så kom det sig att Palme redan vid fem års ålder fick 

agera tolk åt sin barnjungfru Margit Andersson, då hon skulle göra sig förstådd hos sin 

tysktalande tandläkare.2 Bilden av Palme som ett begåvat barn är känd. Kanske var det hans 

långvariga sjukdomsperiod med eksem, knölros och tbc som lade grunden till hans 

intellektuella grund. Under hans långa tid som sängliggande kunde Palme inte göra mycket 

annat än att läsa böcker och lära sig nya språk, både av sin mor och av familjen Palmes 

franska ”bonne”, d.v.s. deras barnflicka. Ryska var också ett språk som Palme under sin 

barndom lärde sig förstå begripligt. 

 

Palmes skolstart skedde i den privata Beskowska skolan, en skola som även haft Hjalmar 

Branting och Gustav den V som elever. Vid 10 års ålder förflyttades Palme vidare till 

Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk i Sigtuna (här kom senare Kung Carl XVI Gustaf 

att gå). De sju åren i Sigtuna har Palme en mindre bra relation till, pennalism och brutalitet 

tillhörde vardagen. Palme blev mobbad och fick stryk för att han var yngre och mindre än sina 

klasskamrater. Men i slutet av skolperioden kunde Palme hävda sig ganska väl i sporter som 

t.ex. bandy. Palme nämner själv att det var under denna tid som han upptäckte jazz, idrott, 

dans och flickor, detta blev också hans räddning under Sigtunaåren.3

 

År 1944, vid 17 års ålder tog han studenten i Sigtuna med goda betyg (med medelbetyget 

”a”).4 Med dessa betyg började Palme jobba som journalistvolontär på Svenska Dagbladet, ett 

                                                 
1 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 21 
2 Alandh, T, Zachrisson, B, Berättelser om Palme, s. 12 
3 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 30 
4 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 26 
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jobb som mamma Elisabeth ordnat åt honom med sina kontakter hos tidningen. Han skrev om 

sport, film, teater och jazz, och om allehanda vardagsbegrepp i Sverige. Journalistjobbet 

verkade han inom stundtals mellan åren 1944-1950. Under denna tid hann han genomgå sin 

grundutbildade militärtjänst vid K4 i Umeå. Sen bar det av till K3 i Skövde där han 

utvecklade sin militärtjänst och steg i graderna, från sergeant till fänrik och slutligen till 

löjtnant, allt enligt hans fars vilja.5

 

Palmes far, Gunnar Palme, hade redan år 1934 dött i ett astmaanfall. Därför kom Palme att 

växa upp i ett hem dominerat av damer; hans mor Elisabeth, hans farmor Hanna, hans syster 

Catharina och flera kvinnliga hushållsarbetare och barnflickor. Familjen Palme var av 

borgerlig härkomst, med adel från båda föräldrars håll. Släkten von Born kommer från Palmes 

farmor, och von Knieriem från Palmes morfar.6 Namnet Palme har dock själv rika anor från 

1500-talet, då Holländaren Palme Lyder slog sig ned i Ystad och blev en betydelsefull 

köpman (i Ystad finns fortfarande en gata som bär hans namn7). Under århundraden har i 

släkten Palme fötts präster, affärsmän, militärer, skådespelare, konstnärer, ämbetsmän, 

vetenskapsmän och politiker, som i många fall spelat betydelsefulla roller i det svenska 

samhället.8 Palme fick tidigt lära sig om vad det innebar att heta Palme och vilken historia 

namnet förde med sig. Detta var en viktig beståndsdel i hans stabila självförtroende som han 

kom att ha med sig hela livet.9 Palmes bror, Claes gick i föräldrarnas fotspår i det borgerliga 

hemmet och blev senare i livet en aktiv moderatpolitiker. Men något fick Palme själv att 

ändra ideologisk riktning, han bröt sig ur från sin borgerliga bakgrund och blev socialist. 

Claes tror att Palmes politiska val har mycket att göra med de resor han gjorde under sin 

ungdoms dagar.10

 

2.2 Utlandsresorna 

År 1947 fick Palme ett stipendium för USA-studier och tillbringade läsåret 1947-48 vid 

Kenyon College i Ohio. Bland universitetets debattlusta och åsiktsfrihet trivdes Palme och 

kom att ta sin ”Bachelor of Arts”-examen (motsvarande filosofie kandidatexamen på svenska) 

på två terminer, något som ansågs vara uppseendeväckande snabbt.11 Efter examen fortsatte 

                                                 
5 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 31 
6 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 22 
7 http://kartor.eniro.se/query?streetname=Palme+Lyder+Ystad&what=map&asearch=1 
8 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 15 
9 Isaksson, C, Palme privat - I skuggan av Erlander, s. 24 
10 Alandh, T, Zachrisson, B, Berättelser om Palme, s. 19 
11 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 31 
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Palme sin resa i USA, och under några månader besökte han hela 35 stater. Han liftade och 

sov på bussar och på billiga hotell. Palme umgicks med det amerikanska folket och såg 

framtidsoptimismen, men också misären, rasförtrycket och de stora sociala skillnaderna i 

södern. Resan fortsatte till några släktingar i Mexico, där han jobbade ett tag och fick se 

fattigdomen med egna ögon. När Palme kom hem till Sverige och fortsatte skriva för Svenska 

Dagbladet, märktes nu ett klart uttryck för en social attityd.12

 

I slutet av 1940-talet åkte Palme, hans barn- och ungdomskamrat Hans Wattrang och en 

amerikansk student ner till Tjeckoslovakien. De ville se landet som nyligen hamnat under 

Sovjetunionens intressesfär i och med Pragkuppen 1949. Palmes vänner var föga intresserade 

av det politiska som skedde, men Palme själv gick omkring i Prag och tog kontakt med flera 

tjeckiska politiker. Vännen Hans förklarar att Palmes politiska medvetande växte ordentligt 

under denna resa.13 Långt senare skulle Palme berätta för Thage G Peterson (vän och 

partikamrat till Palme) om hur Pragvistelsen gjort honom till en kommunisthatare i själ och 

hjärta. ”Kommunismens våldsideologi och brutala metoder mot människors frihetslängtan 

måste avslöjas och bekämpas” menade Palme.14 I Prag träffade även Palme studenten Jelena 

Rennerova, en kvinna han kom att rädda från Tjeckoslovakien till Sverige genom ett 

skenäktenskap. De gifte sig i Prag den 21 december 1949 och sedan tog han med henne hem 

till Sverige. Först 1952 skilde de sig formellt.15

 

2.3 Stegen in i politiken 

Olof Palmes första politiska jobb startade i SFS, Sveriges Förenade Studentkårer år 1949. 

Palme fick tack vare sina språkkunskaper, sin begåvning och sitt engagemang snabbt en 

position i den svenska och den internationella studentvärlden. Han åkte på konferenser, kurser 

och seminarier i London, Tyskland och på flertalet svenska orter, samt fler turer till Prag. Den 

mest betydelsefulla av dessa turer var när Palme fick uppdrag som observatör på IUS-

kongressen (IUS var det internationella studentfacket i augusti 1950).16 Det Palme mötte var 

ett studentfack som blivit en förlängd arm av det nyligen tillträdda kommunistiska 

partiorganet Kominform. Palme och 17 andra västeuropeiska studentrepresentanter mötte på 

kongressen 600 hatiska Stalinanhängare som buade ut och kallade representanterna för Hitlers 

                                                 
12 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 34 
13 Alandh, T, Zachrisson, B, Berättelser om Palme, s. 26 
14 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 36 
15 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 22 
16 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 35 
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lakejer för att de försvarade sina demokratiska värderingar. Med på Kongressen fanns bl.a. 

överstelöjtnant Kim Buk från den nationella befrielsefronten i Korea. Han stod uniformsklädd 

i talarstolen med en bazooka och två gevär och avslutade sitt tal med att önska död åt de 

amerikanska inkräktarna i Korea. Palme skrev senare sammanfattande om kongressen; 

”kongressen blev ett fruktansvärt exempel på hur långt en skickligt dirigerad masspsykos kan 

driva människor att förnedra sig”. Som ordförande i SFS under åren 1952-53 avslutade han 

sitt jobb i toppen, och tog med sig nya lärdomar som talare och ledare, samt en stabil misstro 

till kommunismen.17

 

Det var dags för Palmes andra stora utlandsresa. Året var 1953 och denna gång besökte han 

Asien via Indien, Sri Lanka, Indonesien, Singapore och Burma. Denna resa kom att 

grundlägga hans stora intresse för u-länderna och deras problem, för här fick han för första 

gången se verklig fattigdom. Palme blev mycket upprörd över Indiens kastsystem och 

samhällssystemet som trots sina stora rikedomar inte försökte öka levnadsstandarden för dess 

eget folk. Han slog fast att det behövdes en progressiv politik för att åstadkomma utveckling 

och rättvisa åt landet.18 Här mötte han också studenter som ansåg att de asiatiska ländernas 

frihet var viktigare än Amerikas och Europas kamp mot kommunismens utbredning. Palme 

nya upplevelser kom att prägla hans kommande roll som den store kritikern av 

Vietnamkriget.19

 

2.4 Erlanders gosse 

Redan efter USA-resan hade Palme lyssnat på ett föredrag av Tage Erlander, Sveriges 

dåvarande statsminister. Palme gillade Erlanders tankar om att samhället bör ges en större roll 

att förbättra människornas vardag. Detta första möte, om än endast en en-

vägskommunikation, med Erlander kom att bli en av de sista pusselbitarna i Palmes 

socialdemokratiska övertygelse.20 Men de socialdemokratiska värderingarna Palme anslutit 

sig till är en process av lång tids funderingar. Det var en bearbetningsprocess av det han 

upplevt i USA och Asien, och av alla hans politiska möten som representant för SFS. Han 

kom själv till insikt, och insåg att lösningarna på världens problem inte kunde finnas i de 

                                                 
17 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 36ff 
18 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 36 
19 Palme, O, Med egna ord - Samtal med Serge Richard och Nordal Åkerman, s. 14ff 
20 Isaksson, C, Palme privat - I skuggan av Erlander, s. 53 
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konservativa idéerna eller kommunismens våldsideologi. Palme fann att socialdemokratin var 

det enda alternativ som fanns.21

 

Men sammanträffandet med Erlander var bara det första av många, många möten. År 1953 

fick Palme jobb som förste byråsekreterare på försvarsstaben, där han fick göra bedömningar 

av det säkerhetspolitiska läget och analysera strategiska rapporter och militära dokument. 

Under denna period behövde Erlander en ny sekreterare, och namnet Olof Palme dök upp. 

Erlander och Palme hade tidigare träffats under en tågresa till Stockholm, som slutade i en 

gemensam lunch bestående av pyttipanna på Rosenbad där de diskuterat 

koalitionsperspektiven. Palme kom att börja som sekreterare för Erlander först på sin fritid 

hösten1953, och sedan heltid i november 1954.22 Palme blev i praktiken Erlanders 

”springpojke”, såsom modern Elisabeth själv uttryckte det. Det var i denna period som Palme 

också blev medlem i det socialdemokratiska partiet, efter en tid i SSU. Erlander blev allt mer 

beroende av Palme, som fick följa med på varje utlandsresa som rådgivare och stöttepelare, 

och till slut kallar han honom för ”oumbärlig.23 Palme hade under sina 10 år som springpojke 

hos Erlander ett flertal stora arbetsuppgifter; ett var att ta fram underlag för tal och politiska 

ställningstaganden. Ett uppdrag som efterhand gav Palme en allt mer självständigare roll. En 

annan uppgift var att biträda Erlander under de internationella kontakterna. Ett ganska givet 

val, då Palme kunde fyra språk flytande medan Erlander mest kunde värmländska. En tredje 

uppgift var att agera sparringspartner i den politiska diskussionen. Här kom snart Ingvar 

Carlsson in i bild som en andre sparringspartner, och det gick ut på att bemöta Erlanders 

bisarra påståenden och festliga formuleringar. Detta skedde under de omtalade 

morgonmötena, och Erlander brukade vandra runt i strumplästen ömsom kasta sig ner på sin 

stol och häva ur sig argument och uppslag.24

 

2.5 Statsminister Palme 

Efter de 10 åren som ”springpojke” avancerade Palme 1963 till att komma in i regeringen som 

konsultativt statsråd med placering hos Erlander i statsrådsberedningen. År 1964 valdes han 

till det socialdemokratiska partiets verkställande utskott, 1965 blev han 

kommunikationsminister och 1967 utbildningsminister (då ecklesiastikminister).25 Efter valet 

                                                 
21 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 45 
22 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 54 
23 Svedgård, L, Palme - En presentation, s. 63 
24 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 68 
25 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 54 
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1966 hade socialdemokraterna lidit nedgångssiffror och statsminister Erlander förefallit 

allvarligt inställd på att lämna partiposten. Vid partikongressen 1969 stod det klart att man 

behövde välja en ny partiordförande, och de två heta namnen var Gunnar Sträng och Olof 

Palme. Sträng var beprövad och kunnig men började bli gammal (63 år vid denna tidpunkt). 

När Sträng själv fick höra att han var aktuell som kandidat till partiledarposten svarade han 

med följande ord: ”Vårt parti skall inte välja partiledare och statsminister för ett kort 

interregnum. Har man en ung man som besitter alla önskvärda kvalifikationer och en äldre 

man, som har en del av dessa kvalifikationer, talar allt för att den yngre skall väljas.” Orden 

blev lag och 1969 välj Olof Palme till socialdemokraternas partiledare och således till 

Sveriges statsminister.26 Från amerikansk sida sände Nixonadministrationen lite motvilligt ett 

lyckönskningstelegram. Idag vet vi att amerikanarna markerade sin inställning genom att 

stryka några av de ” överdrivet varma” formuleringarna i detta telegram, något som kommer 

att klargöras längre fram.27

 

2.6 Vietnamkriget 
Vietnamkriget är en lång historia som kan kortfattas i några större drag. År 1945 var Vietnam 

en fransk koloni. Den hade under andra världskriget erövrats av Japan i sin strävan efter att 

skapa ett asiatiskt imperium. Men när nu fransmännen åter gjorde anspråk på sin koloni hade 

den vite mannens överlägsenhet skakats, och vietnameserna gjorde motstånd; de begärde 

nationellt självstyre. Som förebild hade vietnameserna USA:s självständighetsförklaring, och 

trodde att de skulle få stöd av desamma i konflikten mot fransmännen. De utropade den 

Demokratiska republiken Vietnam! Men då vietnameserna beslöt sig för att återta sitt land 

med våld, så fick de istället se USA som allierad med Frankrike i kampen om kolonin 

Vietnam. USA såg nämligen ett kommunistiskt hot i Vietnam, något som aldrig kunde 

accepteras eller spridas. Fransmännen förlorade snart p.g.a. folkets uteblivna stöd, och USA 

ökade successivt sin närvaro i Vietnam. I början av 1950-talet betalade USA 70-80 % av de 

franska krigskostnaderna.28 Men det hjälpte inte fransmännen mot någon seger, och år 1954 

slöts ett vapenstillestånd. Landet delades provisoriskt i två delar; en nordlig och en sydlig del. 

Dock förblev Vietnam splittrat, och USA ställde sig nu bakom Sydvietnam för att ge dem ett 

demokratiskt alternativ. Den mer USA-fientliga delen, Nordvietnam och dess regim, slöt upp 

bakom landets gerilla och bildade FNL (Front national de libération du Viêt-nam du Sud, 

                                                 
26 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 148 
27 Lindfors, T, Under ytan – ubåtar och svensk säkerhetspolitik. s.161 
28 Svedgård, L, Palme - En presentation, s. 88 
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Sydvietnams nationella befrielsefront) år 1960. Deras mål var att befria Sydvietnam från 

inkräktaren USA, och FNL fick snart ekonomiskt stöd från Sovjetunionen och Kina.29

 

2.7 Gävletalet 1965 
Den 7 februari 1965 beordrar för första gången USA:s president Lyndon Johnson bombningar 

av Vietnam, och kriget blev en het internationell fråga.30 I Sverige hade Vietnamkriget främst 

tagits upp av författare, men nu vaknade även vissa politiker till och tog ställning. Man 

började tala om USA:s Asienpolitik i Riksdagen. Den svenska regeringens första officiella 

reaktion på det upptrappade kriget skedde lite diskret under förstamajtalen samma år. Det var 

en vädjan från utrikesminister Torsten Nilsson till de berörda makterna om att förhandla och 

försonas.31 Vid Broderskapsrörelsens kongress i Gävle den 30 juli 1965 skulle dock Palme 

sparka in dörren till den tidigare återhållsamma politiken gentemot USA:s frihetsberövande i 

Vietnam. I talet nämnde inte Palme Vietnam vid dess namn förrän ungefär halvvägs in i talet, 

då han redan givit oss hintar såsom ”vår reaktion är medkänsla inför offren” och ”terror 

förblir alltid terror”. Då kom det klargörande; ”Jag vet inte om bönderna i Vietnams byar – för 

det är ju om Vietnam som jag mest har talat – har några utopier, några drömmar om 

framtiden.” Namnet USA nämns överhuvudtaget aldrig i talet. Men i och med uttalandet om 

Vietnam så kunde vi själva lösa innebörden av resten av talet. Det var USA som mötte ”krav 

på social rättvisa med våld”. Och det var Sydvietnams regering som hade ”privilegier att 

mista”. Och slutligen var det FNL-gerillan som hade ”rättfärdiga krav”.32 Detta kom att bli 

känt som ett av Palmes allra bästa av hans otaliga tal. Palme hade beklagat sig över USA:s 

sätt att med våld och militära krigsåtgärder försöka uppnå social rättvisa i Vietnam. Det här 

kom att bli ett startskott för ett starkt svenskt engagemang mot USA:s närvaro i Vietnam. Och 

Palme kom att bli den störste ledaren för detta engagemang.33

 

Följande dagar lät ledarna i svensk dagspress kommentera Palmes Gävletal, och de 

socialdemokratiska tidningarna Stockholms-Tidningen och Aftonbladet visade en enbart 

positiv reaktion. Den borgerliga tidningen Svenska Dagbladet gick ut och kritiserade Palme 

för ensidighet i sin syn på Vietnamproblemet. Dessutom började här de återkommande 

kommunistbeskyllningarna för Palme. Och snart skulle även den liberala tidningen Uppsala 

                                                 
29 Microsoft Encarta 2001 – Vietnamkriget, FNL 
30 Hägerdal, H, Vietnams historia, s 257 
31 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 126 
32 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 41 
33 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 37ff 

 14



Nya Tidning ställa sig bakom Svenska Dagbladets hållning. Flera andra av de stora 

dagstidningarna väntade med sin respons först efter Erlander deklarerat att regeringen givit 

sitt stöd till Palme och de åsikter han framfört.34 Den kritiken mot USA Palme framfört i sitt 

tal var något ovanligt av en politiker i denna tid, liksom den vore även idag. I åtanke skall 

man ha att Sverige var ett neutralt land under det Kalla kriget, och de svenska politikerna var 

under decennierna efter andra världskriget kända som mycket lågprofilerade på grund av sin 

neutralitetspolitik.35 Palmes tes var dock att neutralitet inte betyder isolering eller tystnad. 

Sveriges neutralitetspolitik innebär inte åsiktsneutralitet. Neutraliteten ger istället en 

skyldighet att reagera mot diktaturer och ofrihet, mot militära allianser och blockbildningar. 

Om man är med i allianser och blockbildningar är man fastlåst och måste hålla tyst, även om 

man ogillar situationen. Exempelvis skulle aldrig Palme kunna hålla dessa typer av tal om 

Sverige varit med i NATO. Palme menade att: ”Alliansfrihet är inget självändamål. 

Alliansfrihet är ett medel för att trygga Sveriges säkerhet.”36

 

2.8 Fackeltåget 1968 
År 1968 utvecklade FNL sin aktivitet i Vietnam och ett nytt slags krig tog fart, gerillakriget 

minskade och överfördes i stället till städerna. Och USA:s bombningar över Vietnam hade 

under de tre första åren bara ökat.  I detta läge hade USA fällt mer bomber över Nordvietnam 

än man gjort över Natzityskland under andra världskriget.37 Offertalen steg dramatiskt i och 

med detta blev kriget i Vietnam ett ännu hetare globalt ämne. Hemma i Sverige hade Gunnar 

Myrdal (tidigare generalsekreterare i FN´s Europakomission och senare Nobelpristagare i 

ekonomi) blivit ordförande för det nystartade SKfV (Svenska Kommittén för Vietnam). 

Svenska Vietnamkommittén (som den kallades i folkmun) blev en samlingsorganisation för 

Sveriges över 30 organisationer som verkar för fred i Vietnam. Sammanlagt infattade 

organisationerna över 700 000 medlemmar samma år (slutligen 2 miljoner medlemmar). Dock 

inbjöds inte de politiska partierna – de var en del av etablissemanget som skulle påverkas.38

 

Den 21 februari 1968 håller Svenska Vietnamkommittén ett fackeltåg med 5-6000 deltagare 

mot Sergels torg i Stockholm. I täten av tåget går utbildningsminister Olof Palme sida vid sida 

med Nordvietnams Moskvaambassadör, Nguyen Tho Chan. Det har i efterhand diskuterats 

                                                 
34 Svedgård, L, Palme. En presentation, s. 132ff 
35 Isaksson, C, Palme privat. I skuggan av Erlander, s. 127 
36 Petterson, T G, Olof Palme – som jag minns honom, s. 162ff 
37 Svedgård, L, Palme - En presentation, s. 89 
38 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 106ff 
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om Palme kände till att Chan skulle vara på plats, och det mest troliga är att han känt till detta, 

men fått reda på det alltför sent för att kunna backa ur. Exempelvis hade både Expressen och 

Aftonbladet samma eftermiddag utannonserat att Chan skulle delta i tåget under kvällen.39 

Själva talet var starkt emotionellt och ställde sig helt bakom Nordvietnams sida. Krig fördes 

”mot främmande inkräktare”, vilkas politik var ”felaktig och djupt orättfärdig”. Enligt Palmes 

tal var det uppenbart att demokratin ”i betydligt högre grad representerades av FNL än av 

Förenta Staterna och dess allierade juntor”. I slutet av talet så talar även Palme om det hemska 

i att amerikanska soldater ”offras i onödan för ett ovärdigt ändamål i ett orättfärdigt krig”.40

 

Bilder av Palme och Chan tillsammans publicerades världen över nästa dag. Bara i USA 

publicerades bilder på dem i 367 tidningar. Och efter några dagar (den 29/2) kallas USA:s 

Stockholmsambassadör William Heath hem till Washington för ”konsultation”. Det var 

alldeles uppenbart att hemtagandet av Heath hade att göra med Palmes tal på Sergels torg och 

att han synts sida vid sida med Chan.41 Svenska tidningar underströk detta tydlig dagen efter 

hemtagandet, genom att alla satt citationstecken över ”konsultation”. Händelsen var den utan 

motstycke starkaste som hänt de nästan 200-åriga diplomatiska förbindelserna mellan USA 

och Sverige. Innan Heath reste bad han om en visit hos utrikesminister Torsten Nilsson. På 

plats gav Heath sin mening om det inträffade och förklarade att han var oförstående för 

Palmes agerande och att han såg det som en förelämpning mot USA. Nilsson talade om hur 

viktig Sveriges relationer var till USA varav Heath lät meddela att ”man kan inte slå en man i 

ansiktet och räcka honom handen samtidigt”.42 Efter fem veckor återvände Heath till 

Stockholm och deklarerade att relationerna USA-Sverige var goda, även om åsikterna i 

Vietnamfrågan gått isär. 

 

Sveriges största dagstidningar visade en omedelbar reaktion på Sergels torg-incidenten, inte 

bara i nyhetsmaterialet utan även på ledarsidorna. De socialdemokratiska tidningarna slöt upp 

bakom Palme och Aftonbladet talade bl.a. om ”en stark manifestation mot USA:s krig”. 

Arbetet hyllade socialdemokraternas konsekventa utrikespolitik. Liberala Expressen var 

dunkel i sin respons, de talade om att Palmes tal var ”rakt på sak” i jämförande med hans 

Gävletal. Dagens Nyheter (då liberal, nu politisk obunden) uttalar sitt gillande över talet och 

jämför med ett tal som Robert Kennedy hållit tidigare samma år. Uppsala Nya Tidning 
                                                 
39 Isaksson, C, Palme privat - I skuggan av Erlander, s. 130ff 
40 Östergren, B, Vem är Olof Palme?, s. 132 
41 Svedgård, L, Palme - En presentation, s. 131, 132 
42 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 121ff 
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(liberal), Göteborgs-Posten (liberal) och Svenska Dagbladet (moderat) håller sig med hård 

kritik mot Palmes tal. Göteborgs-Posten påstår exempelvis att Sverige helt mist rollen som 

medlare i Vietnamkriget, samt att den amerikanska ambassaden nu tveklöst måste ha förstått 

vilken sida Palme stått på.43 Moderaternas (före 1969; Högerpartiet) partiledare Yngve 

Holmberg kräver Palmes avgång (den 11/3) men skyller också på Erlanders passivitet i 

frågan. Anmärkningsvärt är att Holmberg först krävt detta efter att USA tagit hem sin 

ambassadör. Dock fick Holmberg inget stöd av övriga oppositionsledare, som förvisso ansett 

att Sergels torg-incidenten varit diskutabel, men inte funnit skäl för ett så extremt föreslag.44

 

2.9 Julkrisen 1972 
År 1968 avlade även republikanen Rickard Nixon presidenteden i USA, och ett av hans 

vallöften var att ”avsluta kriget och vinna freden”, givetvis med Vietnam i åtanke. Enligt 

dominoteorin skulle de sydostasiatiska länderna falla som dominobrickor om kommunisterna 

väl tagit kontroll över Sydvietnam. Dominoteorin syftar på att om ett land faller för 

kommunismen, så kommer grannländerna snart också falla, precis som dominobrickor. Därför 

var det så viktigt för USA att vinna kriget.45 Men läget ändrades. Flera icke-kommunistiska 

länder i denna region visade upp en ny stabil ekonomi, med följande inre stabilitet. Kriget var 

även på USA:s hemmaplan en mycket omstridd fråga, och varje år pumpades miljarder dollar 

in i krigskassan. Dessutom hade 10 000-tals föräldrar sett sina stupade söner komma hem i 

liksäckar, något som tog hårt på nationen. 

 

Det var dags för förändring. Men USA:s sorti i Vietnam skulle avslutas med värdighet, 

trovärdigheten måste bevaras.46 Nixon infriade sitt vallöfte och drog tillbaka stora delar av 

sina marktrupper under det tidiga 1970-talet. Men samtidigt effektiviserades militären med 

ännu mer bombplan och attackhelikoptrar, och snart drogs länderna Laos och Kambodja in i 

kriget. Nixon var pressad och hans militär stötte på en offensiv från FNL:s sida i mars 1972, 

den så kallade Påskoffensiven. Över 120 000 Nordvietnameser strömmar in över Sydvietnams 

gränser med Sovjetiska stridsvagnar och artilleri. Nixon svarar med de kraftigaste 

bombanfallen hittills och 100 000 Nordvietnameser och 25 000 Sydvietnameser dör under 

några månaders hårda strider.47 Efter de hårda offensiverna luckras stämningen upp, och det 
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44 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 128ff 
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47 Hägerdal, H, Vietnams historia, s. 279 

 17



börjar talas om ett efterlängtat fredsavtal. Men Hanoi (Nordvietnam) och Saigon 

(Sydvietnam) regimers ledare var så fientligt inställda mot varandra att fredsavtalet slutligen 

förkastades. Åter igen kallades bombplanen B-52:orna till en ny operation, denna gång kallad 

för ”Lindebacker II”, men är mest känd som julbombningarna. Under den 17-29 december 

släppte 500 attackplan under 3000 flygräder 40 000 ton bomber över Hanoi och den 

närliggande staden Hai Phong. Detta var historiens största flygoffensiv. Den samlade 

sprängkraften under dessa anfall var långt över Hiroshima och Nagasaki. Över 1500 civila 

människor dödades i attackerna, samtidigt som USA hävdade att inga civila mål anfölls under 

räderna. Dock träffades Bach Maisjukhuset som låg i närheten av ett flygfält. Sjukhuset 

uppmärksammades extra i svensk media eftersom det delvis utrustats genom svenskt bistånd. 

Amerikanska militären led också, 26 plan sköts ned under denna period varav 15 st B-52:or.48

 

Några månader tidigare hemma i Sverige hade Palme fått se en bild på den av napalm 

brännskadade flickan Phan Thi Kim Phuc. Bilden på den skrikande unga vietnamesiska 

flickan spreds över hela världen och väckte debatt och avsky. Palme blev fullkomligt rasande 

när han såg bilden. Sen övergick vreden i sorg, och sorgen i tårar.49

 

 
Den nioåriga Phan Thi Kim Phuc (mitten av bilden) under en napalmattack i Vietnam den 8 juni 1972.50 Trots de 

livshotade skadorna överlevde Phuc kriget. Idag är hon fredsaktivist och driver en fond i eget namn till förmån 
för krigsskadade barn.51

                                                 
48 Hägerdal, H, Vietnams historia, s. 283 
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Den 23 december 1972, mitt under flygrädernas intensivaste dagar, håller Sveriges 

statsminister Olof Palme ett fördömande tal i ett TT-uttalande (Tidningarnas Telegrambyrå). 

Talet kom att kulminera Svensk kritik av USA:s krigsföring i Vietnam, och den hittills 

allvarligaste diplomatiska kris mellan USA och Sverige hade inletts.52 Utkastet till det 

berömda talet hade Anders Ferm (sakkunnig under Palmes tid som statsminister, senare FN-

ambassadör) skrivit, men det hade Palme senare skrivit om till oigenkännlighet. Ferm menar 

att Palme ofta bad honom att skriva tal, för att sedan ändra och tillägga i talet eftersom han 

ofta redan hade klart för sig vad han ville tala om.53 Långt senare (1975) meddelar Palme 

själv i ett samtal med Tage G Peterson att det var tveklöst Vietnamfrågan som han själv varit 

mest stolt över under sin första period som statsminister. ”Jag inbillar mig att jag medverkade 

till att minska dödandet och våldet. Och att det blev ett slut på ett hopplöst och ohyggligt 

krig”. Jultalet 1972 kom Palme att kalla ”ett av mina mest förnuftiga uttalanden”.54

 

 

”Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Och det som pågår idag i 

Vietnam, det är en form av tortyr. Det kan inte finnas militära motiv för 

bombningar i denna skala. Militära talesmän i Saigon har sagt att det inte 

förekommer någon uppladdning från Nordvietnamesernas sida. Det kan inte 

heller rimligen bero på någon halsstarrighet ifrån Vietnamesernas sida vid 

förhandlingsbordet. Alla kommentatorer är överrens om, att det främsta 

motståndet mot oktoberöverenskommelsen i Paris har givits av presidenten Thieu. 

Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka 

den, tvinga den till underkastelse under maktspråk. Och därför är bombningarna 

ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i 

allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, 

Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom 

har fallit hård över dem som burit ansvaret. Nu fogas ett nytt namn till raden: 

Hanoi, julen 1972.55
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Det som skulle uppreta mest var ortsnamnen som Hanoi jämfördes med. Treblinka, 

nazisternas förintelseläger i Polen och ett av de värsta brotten i mänsklighetens historia, 

gjorde Palme likvärdiga med USA:s bombningar av Hanoi. Genom just denna jämförelse 

gjorde han sig till hela västvärldens intellektuella samvete. Och Palme visste precis att det just 

var denna starka känsla som krävdes för att kunna gå hem bland den amerikanska 

krigspolitikens motståndare.56 Reaktionerna från amerikansk sida kom omedelbart. Den 

svenske Washingtonambassadören Hubert de Besche blev uppkallad till USA:s biträdande 

utrikesminister Alexis Johnson på julafton och mottaga en kraftig tillrättavisning. På Nixons 

direktiv undrade Johnson om Sverige någonsin kritiserat Natzityskland på ett sådant sätt som 

nu den svenske regeringschefen nu angrep USA? 

 

Richard Nixon och hans rådgivare (fr.o.m. 1973 utrikesminister) Henry Kissinger firade julen 

i Florida när de fick reda på händelsen. Nixon själv var redan oerhört pressad av 

Watergateaffären (där Nixon själv beordrat buggning av konkurrenterna demokraternas 

högkvarter Watergate). Och Kissinger, som själv är tysk jude, blev oerhört upprörd över 

jämförelsen med Hitlers ökända dödsläger.57 Jultalet följdes av ett personligt brev från Palme 

till Nixon där en vänligare ton förklarar det positiva han ser i USA, samtidigt att dom som 

vägledande stormakt skapat en sorg och risk att förlora tron på demokratin. ”Jag står i djup 

tacksamhetsskuld till den inspiration som amerikanska demokratiska ideal givit mig. 

Vietnamkriget, såsom det utvecklats, har just därför skapat sorg och besvikelse, känslor som 

jag vet delas av miljoner människor i Sverige och andra länder […]”.58 Nixon reagerade 

våldsamt. Den svenske ambassadören skickades hem och var inte längre välkommen. Även 

den amerikanske Sverigeambassadören John Guthrie, som varit på semester i USA under 

incidenten, beordrades att inte återvända till Sverige. Närmare än så här kommer man inte en 

diplomatisk brytning. Nixon kallade Palme för ”that Swedish asshole” och skyllde på 

densamme för att vara USA-fiende. Men Palme var i grund och botten orolig för USA. Han 

var rädd att ett amerikanskt militärt vanhedrande nederlag skulle isolera USA och det 

amerikanska folket från omvärlden.59

 

Senare samma dag som Palme hållit talet, så fick han i en intervju svara på jämförelsen 

mellan Nixon och Hitler, en sedan ofta återkommande fråga. Palme svarade att han inte 
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jämfört politiker utan avsåg våldets verkningar för enskilda människor, om våldet som 

meningslös grymhet.60 Följande dagar så luftades jultalet och dess amerikanska repressalier 

ordentligt i svensk media.  

 

2.10 Pressens reaktioner på jultalet 
I ledaren den 24 december ställer sig Dagens Nyheter (sedan 1972 politisk oberoende, tidigare 

liberal) upp bakom Nixon och försvarar honom och USA:s krig mot Vietnam. De anser att en 

politisk handling måste ”bedömas efter både uppsåt och medel”. Och Nixon bombar inte 

Hanoi av ren förstörelselusta, nej, är man insatt i Nixons politiska perspektiv och hans 

bakgrund, så är ”hans terrorbombning måttfull och behärskad”. Samt att ”han har makt att 

förinta miljoner”, men avstår, något som ”säkert inte Hitler eller Stalin gjort”. Ledaren 

publiceras i direkt anslutning bredvid Palmes kompletta återgivna jultal.61

 

I Göteborgs-Posten (liberal) den 27 december skriver man stort om Palmes jultal och dess 

repressalier i nyhetsdelen, men kommentarerna lyser med sin frånvaro i ledaren. Den här 

dagen brottas rubrikerna även med f.d. amerikanske presidenten Harry S. Trumans död, 

jordbävningskatastrof i Nicaragua och några hittade överlevande från en flygkrasch i 

Anderna. Först den 28 december kommenteras Palmes jultal i G-P´s ledare. I Ingrid 

Segerstedt-Wibergs ledare ”Från Guernica till Hanoi” förklarar hon lite närmare vad alla 

ortnamnen i talet innebär, varav flera är kända p.g.a. krigsförbrytelser från andra världskriget. 

Slutligen konstaterar Segerstedt-Wiberg att Nixon-administrationen fram till september 1972 

fällt 3 829 992 ton bomber över hela Indokina. Samt att under hela krigets gång har det fällts 

tre och en halv gång så många bomber som under hela det Andra världskriget.62

 

I Nya Wermlands-Tidningen (moderat) breder ledarna ut sig angående julbombningarna både 

den 28 och den 29 december. Den 28 december talas om att man bör problematisera offren i 

kriget. Det är inte bara Nordvietnameser som lider i kriget, lika illa är det för 

Sydvietnameserna. Så ska man föra en protest, så bör den gälla mot hela kriget, ”inte en 

protest för protestens skull” som moderatledaren Gösta Bohman betecknat Palmes våldsamma 

utfall mot USA, och som NWT nu citerar och ställer sig bakom. Vidare konstaterar NWT att 

”för varje bombmatta som läggs över Hanoi drabbas inte bara oskyldiga människor utan också 

                                                 
60 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 286 
61 Sander, Dagens Nyheter 24/12 - 1972 
62 Segerstedt-Wiberg,  I, Göteborgs-Posten 28/12 - 1972 
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den bombande regeringens anseende världen runt”, även detta ett citat (från Uppsala Nya 

Tidning) som NWT sluter upp bakom. NWT anser vidare att man bör hålla protester mot 

kriget, men ”låt oss då göra dem meningsfyllda. Inte som hr Palme spela upp ett affekterat 

känsloutbrott som mera har prägel av inrikes utrikespolitik än verkligen vilja att få ett slut på 

kriget”. I ledaren målar man upp Palme som en hetlevrad människa som talar innan han 

tänker, samt att man ger Bohman sitt stöd i hans mer subtila tillvägagångssätt. Bohman 

föreslår nämligen att Sverige ”i första hand kräver ett ingripande från FN:s generalsekreterare 

Kurt Waldheim”.63

 

2.11 Bombmanifestationen 
Under tiden som svensk dagspress gör sitt bästa för att följa och analysera 

händelseutvecklingen i jultalets efterföljder, så sker en överläggning om en samlad 

manifestation från de svenska partiledarnas sida. Det var socialdemokraternas partisekreterare 

Sten Andersson som tagit initiativet till en samlad manifestation strax före jul, innan Palmes 

jultal. Sveriges samtliga partiledare ställde upp bakom Anderssons initiativ utom Bohman, 

men efter en tids kompromissande så antog även han initiativet. De fem partiledarna Palme 

(s), Fälldin (c), Helén (fp), Bohman (m) och Hermansson (vpk) enade sig på torsdagen den 28 

december om en gemensam manifestation för bombstopp och fred i Vietnam. Aktionen skulle 

genomföras som en namninsamling, och partierna uppmanade alla fackliga, politiska, 

religiösa och andra ideella organisationer att medverka aktivt.64 Gensvaret blev 

överväldigande, och på några veckor skrev 2,7 miljoner svenskar på namnlistor till förmån för 

uppropet.65 Partiledarnas upprop skrevs och signerades av samtliga partiledare, men hela 

poängen med manifestationen rann ut i sanden då Nixon självmant beslutit sig för att stoppa 

bombningarna den 30 december. Partiernas kompromissande drog ut på tiden och gjorde 

därmed uppropet poänglöst att skicka. Dock så fullföljdes påtryckningarna på FN:s 

generalsekreterare Kurt Waldheim , enligt Bohmans önskemål66

 

 

 

 

                                                 
63 Ledare, Nya Wermlands-Tidningen 28/12 - 1972 
64 Skånska Dagbladet 29/12 - 1972 
65 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 290, 291 
66 Linder, J, Sverige i skottlinjen -  Neutralitet med förhinder under kalla kriget. s. 82 
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2.12 Vidare pressreaktioner 
I NWT den 29 december antar ledaren att ”hr Palmes” attityd snarare åtskilligt förstärkt 

Nixons stödopinion för sin Vietnampolitik. Att NWT är en moderat tidning hycklas det aldrig 

med, man låter försköna Bohmans förslag, samtidigt som man vid upprepade tillfällen låter 

kritisera ”hr Palmes” aktioner. Man anser vidare att FN borde vara tacksamma då de fått det 

svenska nationella stödet, och detta på initiativ av Bohman. Det kan också nämnas att 

tidningen helt utelämnat att hela manifestationen är socialdemokraternas påfund.67

 

I Svenska Dagbladets (moderat) julupplaga är det svårt att urskilja något ställningstagande i 

ledarspalten. Man talar om krigets grymheter från båda parters håll och offren i både Nord- 

och Sydvietnam. Den svenska manifestationen får en liten notis i debattartikeln, men Palmes 

tal nämns inte alls. Man frågar sig ändå i vilken mån Nixon kan tänka sig att lyssna på 

utomstående parter.68 Först i SvD den 28 december tar ledaren upp Palmes tal. Man skriver 

om vikten att protestera, och att protesterna måste uttryckas i allt fler former. SvD ställer sig 

då frågan, hur ska man nå den till synes orubblige Nixon? Bör man skriva ett protestbrev där 

man ger uttryck för sin vrede och försöka förnedra mottagaren med historiska jämförelser? 

Eller ska man behärska sitt ordalag och söka komma fram till minsta gemensamma nämnare? 

SvD svarar att ”Svaret borde vara uppenbart. Den som vill ha minsta hopp om att hans 

meningsyttring skall göra någon verkan bör välja den sistnämnda vägen.” Vidare påminner 

SvD sina läsare om att det var USA som kom till Europas räddning under andra världskriget. 

Och att ungdomarna föreställningar om USA under 1970-talet allt oftare färgas av 

Vietnamkriget. SvD tar också uttryckligen Bohmans parti, när det gäller protester mot 

Vietnamkriget, och uppmanar övriga Skandinavien till liknande ”framstötar”.69 I upplagan av 

den 29 decembers ledare sammanfattas mestadels andra svenska tidningars ställning i 

jultalsfrågan. En samlad kritik mot de socialdemokratiska tidningarna framförs, där man oroas 

för den grundläggande samhällsdebatten om demokrati och diktatur.70

 

Skånska Dagbladet (center) talar klarspråk i sitt gillande av Palmes tal i ledaren den 28 

december. Talet berättigas eftersom dessa bombningar som nu sker är ”de största och mest 

omfattande som världen någonsin skådat”. SkD beskriver sin förvåning över att en minoritet 

med Bohman i spetsen inte vill kalla detta illdåd, utan gömmer sig bakom neutraliteten. 
                                                 
67 Ledare, Nya Wermlands-Tidningen 29/12 - 1972 
68 Ledare, Svenska Dagbladet 24/12 - 1972 
69 Ledare, Svenska Dagbladet 28/12 - 1972 
70 Ledare, Svenska Dagbladet 29/12 - 1972 
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Vidare anser de att Bohmans synpunkter strider emot svensk neutralitet; ”neutralitet innebär 

inte att yttrandefrihet angående krigiska handlingar inskränks”. Att manifestationen går mot 

en demokratisk nation som USA är ingen förmildrande omständighet, tvärtom, man bör ha 

större krav på en demokratisk stat. SkD skriver om det meningslösa med detta krig, och 

ifrågasätter om Nixon överhuvudtaget har något samvete. Man använder också starka ord som 

”folkmord” och utrotning” om bombningarna av Vietnam, samt att man ”skäms över att vara 

människa” när man tvingas ta del i det som sker i kriget. På samma debattsida i tidningen får 

Bohman en egen hårt kritisk artikel där han utses som ”en käpp i hjulet” i 

manifestationsfrågan. SkD undrar också om Bohman verkligen vill ha ett slut på kriget, eller 

”önskar han att Nordvietnam helt ska förstöras?”.71 Kritiken mot Bohman fortsätter i SkD den 

29 december. SkD undrar om hr Bohman tycker det är stor skillnad på kvinnor och barn som 

mördas inne i kyrkor, (Bohmans kritik mot Palmes tal innebar bl.a. valen av ortnamn, där man 

i Natzityskland låst in kvinnor och barn i kyrkor och tänkt på) eller som i Hanoi, där de 

mördas genom bomber på vägen till kyrkan för att fira julmässor? Vidare uttrycker man sin 

sympati för centerns partiledare Fälldin, som kommenterat Palmes tal med ”Det är fråga om 

samma hemskheter”. Slutligen hoppas SkD att manifestationen och Palmes jultal gör intryck 

på den amerikanske presidenten.72

 

Sydsvenska Dagbladet Snällposten (liberal) ställer också, om än något diskretare än SkD, upp 

bakom statsminister Palmes jultal i ledaren den 28 december. Man anser i frågan om de grova 

ortnamnens jämförelse att det inte är annat än just ett antal ohyggliga fläckar på de senaste 

fyra decenniernas historia, och att Hanoi bara är ytterligare en sådan fläck. SDS kritiserar 

även Bohman lite försynt, för att dragit ut på tiden för manifestationen, samt utmana sitt eget 

partis ungdomsrörelse.73

 

I ledaren den 28 december i Göteborgs Handel- och Sjöfarts- Tidning (liberal) fokuserar man 

på Palmes tal, och jämför med hans tidigare förargelseväckande USA-kritik. De kallar Palmes 

tal ”något oheroisk”, därför att den svenska statsledningen konsekvent tillämpar regeln ”sjung 

ut om du kan göra det riskfritt”. Ordvalet kunde ha valts mer ”varligt”. Vidare uppskattas 

protesterna, för angående terrorbombningarna i Vietnamn ”finns det skäl att fördöma”.74

 
                                                 
71 Ledare, Skånska Dagbladet 28/12 - 1972 
72 Ledare, Skånska Dagbladet 29/12 - 1972 
73 Ledare, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 28/12 - 1972 
74 Ledare, Göteborgs- Handels och Sjöfarts- Tidning 28/12 - 1972 
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Värmlands Folkblad (socialdemokratisk) tar Palmes sida från första början. I ledaren den 28 

december attackerar man den ”skärrade” Nixonadministrationen för att ha reagerat för snabbt. 

VF menar också att Palme torde ha en överväldigande del av svenska befolkningen bakom 

sig, samt alla övriga partiledare, Bohman undantaget. Bohman får vidare hård kritik för sin 

visade förståelse över en supermakt som ”tvingar en liten bondenation i Indokina på fall 

genom att bomba landet sönder och samman, döda tiotusentals oskyldiga män, kvinnor och 

barn, rasera sjukhus och barnhem, kyrkor och skolor, ja göra sig skyldig till världshistoriens 

hittills värsta bombterror och militärförstörelse.” VF anklagar också Bohmans partikamrater 

och deras tidningars ledarskribenter för att undkomma dilemmat med Vietnamkriget genom 

att ”helt enkelt låtsas som om det inte existerade.” Angående manifestationen så ser VF den 

som en potentiell föregångare i världen, med förhoppningar om att fler länder skall följa 

exemplet. Med eller utan moderaternas medverkande.75 Den 29 december fortsätter den smått 

hänsynslösa kritiken av Bohman, då han ändå gett med sig och signerat manifestationen med 

de övriga partiledarna. Bohmans försvar av USA:s bombningar därför att ”syftet med 

bombningarna är ju att skapa fred” ifrågasätts fullständigt av VF med undran om resten av 

moderaterna verkligen kan acceptera Bohmans verklighetsfrämmande attityd? För att 

ytterligare späda på kritiken så tar VF upp Bohmans egna krav; att vädja till FN:s 

generalsekreterare Kurt Waldheim om ytterligare ansträngningar för fred i Vietnam – väl 

medveten om att vetorättssystemet omöjliggör ett ingripande mot USA.76

 

Med rubriken ”Palme har rätt” sätter Västerbottens-Kuriren (liberal) den 28 december sin 

standard. Liksom VK tar likt VF upp hur skärrade och rädda Nixonadministrationen måste 

vara då de reagerar så kraftigt mot det lilla landet Sveriges demonstrationstal. När USA:s 

bombplan släpper sina bomber över tätbefolkade områden inne i Hanoi, långt borta från 

militära motiv, så blir därför Palmes jämförelser i talet ”riktigt”. VK påstår vidare att 

protesten mot Palmes tal beror på att USA-regimen vill få oss att hålla tyst. Och just därför är 

det så viktigt med tal som Palmes, det är det som ger en liten stats chans att påverka 

utvecklingen. VK menar slutligen att vi aldrig får skrämmas till tystnad, yttrandet är ”vårt lilla 

lands rätt och stärker vår självständighet och oberoende”.77 Den 29 december gläds VK åt det 

gemensamma beslutet för manifestationen. De yttrar att den kanske har större betydelse för 

Nordvietnam och andra länder i tredje världen i form av solidaritet, än som enad opinion mot 

                                                 
75 Bergman, T, Värmlands Folkblad 28/12 - 1972 
76 Bergman, T, Värmlands Folkblad 29/12 - 1972 
77 Ledare, Västerbottens-Kuriren 28/12 - 1972 
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USA:s bombande. VK försöker helt enkelt att se mer långtgående konsekvenser av 

manifestationen. Som t.ex. att detta leder till att trycket mot USA ökar även från andra 

länder.78

 
2.13 Sverige och USA:s Kalla krig 
Mitt under mellandagarnas manifestationsförhandlingar satt Palme samtidigt med en 

hemlighet. Nixons reaktion angående ambassadörsfrågorna lämnade Palme utanför Svenska 

folket och riksdagens kännedom. Först vid bombstoppet den 30 december läckte en av Nixons 

repressalier mot Sverige ut i pressen. Vid en direkt pressfråga bekräftade UD 

(utrikesdepartementet, en av de få organisationer som kände till Nixons bannor) att den 

utnämnde – men ännu ej tillträdde - ambassadör Yngve Möller inte var välkommen till 

Washington.79 Vid läckandet av denna händelse blev det åter fart på Bohman som kom att 

mynta termen ”inrikespolitisk utrikespolitik” angående Palmes utrikespolitik. Det var just 

efter nyåret 1972 som den fränaste kritiken kom från Bohman, och fram till våren 1973 

utväxlade både han och Palme många ömsesidiga beskyllningar. Eftersom det var ett krig 

mellan två krigförande parter så skulle båda, och inte en part fördömas, menade Bohman.80 

Kallare var då spänningarna USA kontra Sverige. Under följande år var den diplomatiska 

krisen ett faktum. Det var alldeles tyst rent politiskt mellan Sverige och USA. Inom USA:s 

politiska väsende hade dock Nixon många som ifrågasatte hans nedfrysning av Sverige. Flera 

betydande tidningar som New York Times och Newsweek ansåg att Nixon och hans regering 

överdrivit repressalierna, då många andra länders regeringar som Frankrikes och 

Storbritanniens också gjort kritiska uttalandet mot Vietnambombningarna, om än mer 

diskreta. Dessa har dock undansluppit diplomatiska straff.81  

 

2.14 Vietnamkriget avslutas 
Efter åratal av förhandlingar så undertecknade till slut alla berörda parter inklusive USA 

under vapenstilleståndet den 27 januari 1973, och amerikanerna kunde börja ta hem alla sina 

överlevande soldater från Vietnam. Efter 68 000 döda amerikanska soldater så hade ett litet 

fattigt men beslutsamt bondeland i Sydostasien besegrat världens största krigsmaskin. Efter 

sig lämnar USA 2-3 miljoner döda Vietnameser, och 7 miljoner ton släppta bomber. Man 

                                                 
78 Ledare, Västerbottens-Kuriren 29/12 - 1972 
79 Linder, J, Sverige i skottlinjen -  Neutralitet med förhinder under kalla kriget. s. 81, 82 
80 Alandh, T, Zachrisson, B, Berättelser om Palme, s. 194 
81 Möller, Y, Sverige och Vietnamkriget, s. 306 
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använde även 40 miljoner liter Agent Orange, ett kemiskt avlövningsmedel som användes för 

att lättare upptäcka fienden på marken. Men giftet medförde att det sedan 1970-talet fötts ca 

60 000 missbildade barn i de besprutade provinserna.82 President Nixon själv tvingas avgå 

självmant efter Watergateskandalen den 9 augusti 1974. 

 

2.15 Försoning 
Det skulle dröja till början av 1974 innan Sverige och USA utväxlade ambassadörer och 

återknöt sina diplomatiska kontakter igen.83 Och kontakten mellan Kissinger och Palme skulle 

bli betydligt bättre i slutet av 1970-talet, då de båda lämnat sina stora politiska befattningar.84 

Under en amerikaresa 1976 träffade Palme Kissinger i New York. De talade bl.a. om det 

neutrala Sveriges kritik av USA respektive Sovjet. Palme sa ”I Sovjet lyssnar de inte på kritik. 

I USA kan man vinna framgång med kritik därför att USA i motsats till Sovjet är en 

demokrati.” varav Kissinger såg mycket nöjd ut. Vid en direkt fråga till Kissinger om han och 

Nixon planerade några fler straff för vår Vietnampolitik än de diplomatiska åtgärderna så 

svarade han: ”Nej inte alls. Det hade varit oklokt. Er säkerhetspolitik gagnar stabiliteten i 

Nordeuropa och era försvarssatsningar är större än flera Natoländers”.85 När statminister 

Palme Palme sköts till döds år 1986 var Kissinger en av dem som höll ett minnestal; ”När allt 

kom omkring stod Palmes tänkande för de värdefullaste västliga värderingarna. Varhelst 

freden hotades eller rättvisa förvägrades eller friheten var i fara […] gick Palme i bräschen för 

debatten”. Men Palme fick även stora erkännanden under sin livstid. När USA:s vicepresident 

Walter Mondale besökte Sverige 1979 sa han om Vietnamkriget ”You were rigth and we were 

wrong”.86

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Hägerdal, H, Vietnams historia, s. 284, 286 
83 Linder, J, Sverige i skottlinjen - Neutralitet med förhinder under kalla kriget. s. 83 
84 Lindfors, T, Under ytan - Ubåtar och svensk säkerhetspolis, s. 161, 162 
85 Antman, P, Scori, P, Olof Palme - Den gränslöse reformisten. s. 132 
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3. Slutsats/Diskussion  

 
• Vad drev Olof Palme till hans hårda USA-protester angående deras Vietnampolitik? 

 

Olof Palme körde hela sitt liv en konsekvent linje mot Vietnamkriget och backade aldrig från 

sina ståndpunkter. Det är ett civilkurage värt att notera i hans höga politiska position. Man 

kommer aldrig att bevisligen kunna säga vart detta civilkurage kommer ifrån. Högst troligt är 

dock att det delvis kommer från det samlade intryck Palme fått under sina vistelser i USA och 

Asien. Palmes bror Claes menar att resorna måste ha gjort stora intryck, liksom vännen Hans 

Wattrang som berättar att Palmes inställning ändrades under Pragresorna. Ett tecken är också 

den uppoffring Palme gjorde i och med sitt skenäktenskap, för att rädda den unga Jelena 

Rennerova ut ur Tjeckoslovakien. Kontrasterna från det fattiga folket i den amerikanska 

södern, och det extremt fattiga folket i Asien var säkerligen ett väldigt stort steg ifrån det 

välbärgade och trygga hemmet på Östermalm. Att verkligen ta del av hemskheterna i världen 

istället för att bara läsa om dem kan mycket väl ha cementerat tidigare ståndpunkter. Samt att 

det ihärdiga studerandet i barndomen och de tidiga språkkunskaperna troligen hjälpt Palme att 

våga lita på sin tro och våga ta steget ut i världen.  

 

• Hur låg Olof Palme till rent opinionsmässigt efter sina Vietnamutspel? 

 
En kort summering av de nio granskade dagstidningarna under perioden 24 dec – 29 dec 

1972. Det är bara en tidning som är starkt kritisk till Palmes jultal, och det är Nya Wermlands-

Tidningen, en av två moderata tidningar. Och det är inget de hymlar med. Villkorslöst 

kritiseras Palmes tal samtidigt som Bohmans gärningar hyllas. Med inställningen till 

meningen ”för varje bombmatta som läggs över Hanoi drabbas inte bara oskyldiga människor 

utan också den bombande regeringens anseende världen runt”, ser man på kriget med ett nytt 

och egendomligt sätt. I den andra moderata tidningen, Svenska Dagbladet, är man något 

försiktigare kritisk i sin ställning till talet. Samt att man påminner oss om det ”goda” USA:s 

krig gjort för oss Européer. De två sista kritiska tidningarna Dagens Nyheter (politiskt 

oberoende) och Göteborgs Handels- och Sjöfartsnytt (liberal) är ändå ganska försiktigt 

kritiska. DN försvarar snarare legitimiteten i Nixons krig än att direkt ge sig på Palmes tal, 

och GHT pekar mest på det starka ordvalet än protesten i sig. Sedan följer Göteborgs-Posten 

(liberal) och Sydsvenska Dagbladet (liberal) som är försiktigt för jultalet. GP redovisar 
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allmänt grymheten i krig och genom siffror får vi jämförelser på antalet bomber över Vietnam 

kontra andra världskrigets. På liknande sätt visar SDS sin uppbackning med att helt enkelt 

deklarera att även Hanoi kommer att gå till historien som ett av de ortsnamnen som Palme 

nämner i talet.  

 

Slutligen har vi tre tidningar som starkt och helhjärtat stödjer Palmes tal. Värmlands Folkblad 

(socialdemokratisk) bekänner färg genom att låta sin heta USA- och Bohman-kritik 

genomsyra båda deras mellandagsledare. Västerbottens-Kuriren (liberal) legitimerar Palmes 

protesttal genom att påstå att det är det lilla landets chans att höras och synas. Skånska 

Dagbladet (center) är den tidning som främst tar Palmes parti och ställer sig oerhört kritisk till 

Bohman och hans försvar av USA:s bombningar. SD:s ledare har den mest personliga och 

känslosammaste av alla där man t.o.m. ”skäms över att vara människa” när man får ta del i det 

som sker i kriget. Ifrågasättandet av Bohman är inte nådig då SD undrar om han egentligen 

alls vill ha ett slut på Vietnamkriget.  

 

Sammanfattningsvis så stödjer fem av dessa nio granskade tidningar Palmes jultal. Av dessa 

fem stödjande tidningar är tre av dem starkt stödjande, och två är mer försiktigt stödjande.  

Fyra av de nio granskade tidningarna är kritiska till talet, varav en är starkt emot och de andra 

tre försiktigt kritiska. 

 

• Vad skedde under USA och Sveriges diplomatiska kris under 1970-talet? 

 

Efter Palmes jultal 1972 så blev den svenske Washingtonambassadören Hubert de Besche 

uppkallad till USA:s biträdande utrikesminister Alexis Johnson på julafton och fick mottaga 

en kraftig tillrättavisning på Nixons order. Efter utskällningen skickades ambassadören hem 

till Sverige och var inte längre välkommen. Även den amerikanske Sverigeambassadören 

John Guthrie, som varit på semester i USA under incidenten, beordrades att inte återvända till 

Sverige. Slutligen förhindrades också Yngve Möller – som nyss blivit utnämnd, men ännu 

inte tillträtt som ambassadör - att åka till Washington. Efter dessa handgripliga aktioner blev 

det politiskt sett helt tyst, och iskallt, under drygt ett års tid. Först i början av 1974 återknyts 

relationerna och ambassadörer kan utväxlas. 
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4 Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats är att reda ut vad som skapade den kontroversielle politikern Olof 

Palme, och vad han gjorde som ledde till en stor diplomatisk konflikt mellan USA och 

Sverige i början av 1970-talet. Men även att få fram en bild av den svenska opinionen 

angående sin statsminister och hans utspel. Denna opinionsbild hittade jag i arkiverade 

svenska dagstidningar från julen 1972, och övrigt material har jag hittat i böcker och 

biografier. Palme börjar sina år i ett rikt borgerligt hem på Östermalm i Stockholm. Sina 

ungdomsår spenderas till stor del i sjuksängen där han ägnar sig åt allehanda litteraturläsning 

och lär sig flera språk. Efter skoltiden får han en plats som journalist på Dagens Nyheter, och 

börjar resa runt och se världen. En stor Asien- och en stor Amerikaresa hinns med innan han 

beger sig hemåt för att börja med politiken. Som ordförande i Sveriges Förenade Studentkår 

tar han sig an sitt första politiska jobb, och blir snart upphittad av statsminister Tage Erlander 

som behöver en sekreterare. Väl inne i Rosenbad avancerar Palme mycket snabbt, och blir 

statsminister 1969. Redan innan statsministerposten hade han dock hunnit reta på sig den 

amerikanska regeringen. I Gävle 1965 höll Palme som kommunikationsminister ett bitskt tal 

mot USA:s Vietnampolitik. Borta i det fattiga bondelandet Vietnam hade USA nyligen börjat 

släppa flygbomber för att få sin vilja igenom. År 1968 demonstrerade Palme sida vid sida med 

Nordvietnams Moskvaambassadör. USA svarade med att ta hem sin Sverigeambassadör för 

”konsultationer”. Men det som totalt skulle frysa de svensk-amerikanska diplomatiska 

förhållandena hade ännu inte sett dagens ljus. När USA flygbombade Vietnam som värst, 

december 1972, gick Palme ut med sitt berömda jultal. I talet jämfördes USA:s illdåd med 

flertalet ortsnamn, som alla symboliserar mänskligt lidande från fascistiska eller nazistiska 

regimer genom historien. USA-regimen med president Richard Nixon i spetsen blev rasande 

av det fräcka utspelet och skickade omedelbart hem den svenska USA-ambassadören. Och till 

Sverige skickades ingen ambassadör på över ett års tid. Den diplomatiska utfrysningen mellan 

Sverige och USA var total, inte ett ord utvecklades från julen 1972 till våren 1974. De 

svenska tidningarna var inte sena att kommentera julens händelser. Majoriteten av de svenska 

dagstidningarna ställde sig bakom sin statsminister och höll med honom i hans 

förargelseväckande tal. Men även USA kom till slut att bekänna färg. Nixons dåvarande 

rådgivare Henry Kissinger gav med sig och hyllade Palme i hans ovillkorliga strävan efter 

fred och rättvisa. Och när den amerikanske vicepresidenten Walter Mondale besökte Sverige 

1979 sa han om Vietnamkriget ”You were rigth and we were wrong”! 
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Didaktisk kappa 
 

Jag föreställer mig ett scenario i skolan där eleverna får spela ett rollspel mot varandra. 

Målgruppen är lämpligen en gymnasieklass, där eleverna uppnått ett visst mått av mognad 

och ansvarskänsla.  

 

Lämpligen delar man upp en klass i tre grupper, där en av grupperna får representera Palme 

Palme och Sverige, medan den andra gruppen får representera Richard Nixon och USA. Den 

tredje gruppen kommer att utgöra opinionen, och blir därmed domare i rollspelet. Poängen 

med det hela är att eleverna ska få känna på svårigheterna med diplomati, att överta ett styre 

från en tidigare generation, och att få svara för vad de gjort i sin politik. Ingen tycker om krig, 

men vissa regeringar tycker att situationen ibland kräver militärt våld. Och får man som 

amerikansk president ”ärva” ett krig, är det inte så lätt att bara dra sig ur. Man har en viss 

förpliktelse mot sina före dettas politik, det går inte att låtsas om som om den inte fanns. Som 

statsminister i det neutrala Sverige har man uttryckligen avsagt sig parti för någon sida, i detta 

fall någon sida i Kalla kriget. Kan man då hursomhelst kritisera och förtala den ena parten 

utan att då ta den andre partens parti? Problematiken i politiken är just en del av man ska lära 

sig av detta rollspel. Sen är det en bonus om de inser att det lönar sig alltid att vara väl påläst. 

 

Grupp Amerika bör i förväg ha läst in sig på och jobbat med just USA, Kalla kriget i 

allmänhet och Vietnamkriget i synnerlighet. Förkunskaper om neutralitet och svensk politik 

samt svensk politik under Andra världskriget är nödvändigt för den Svenska gruppen. 

Naturligtvis är halva debatten vunnen om man läst in sig ordentligt på den andre partens 

område, däri ligger försprånget i rollspelet. Opiniongruppen läser lämpligen in sig på båda 

parters material, för att kunna bedöma rättvist. 

 

Målet är att ta poäng från det andra laget. Vid själva bataljen ställs förskrivna frågor angående 

den andra partnerns agerande. Märk väl att detta skall utspelas i mellandagarna 1972, efter 

jultalet mot bombningarna i Hanoi då debatten var som hetast. Det tillfrågade laget får efter 

frågan diskutera fram ett svar under en tidsbegränsning som sedan ”Nixon” eller ”Palme” får 

leverera. Talmannen, d.v.s. presidenten eller statsministern i gruppen röstas fram med omsorg, 

det är inte bara ett genomtänkt svar som skall levereras, det skall formuleras väl, och gärna 

med gliringar om den andra partens politik.  
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Exempel på frågor från USA/Nixon till Sverige/Palme: 

• Vad vinner man på diplomatiska förbindelser med ett land som redan fördömt ens 

eget? 

• Hur kan man kalla sitt land ”neutralt” när man uppenbarligen ställer sig på en parts 

sida? 

• Hur kan man jämföra vårt land med nazismens värsta aktioner efter själva gett dem en 

hand under Andra världskriget? 

• Hur kan man ifrågasätta en nations krigsföring som räddat Europa under två 

världskrig? 

• Skall man räkna med vår hjälp om Sovjet kommer och angriper er efter denna 

smutskastning av vårt land? 

 

Exempel på frågor från Sverige/Palme till USA/Nixon: 

• Hur försvarar man bombningar över en stad med icke-militära mål? 

• Vad vinner man på att kasta ut den svenske ambassadören ur Washington? 

• Borde inte ert land se över sina egna sjuka och fattiga innan man bekostar ett krig på 

andra sidan jorden med åtskilliga miljarder? 

• Hade inte alla vunnit på att lösa upp er union, till 50 oberoende stater som sköter sig 

själva med varsin president, och framför allt sitt eget försvar? 

• Hur kan man kalla sig för ”demokrati” när man så uppenbarligen kränker de 

mänskliga rättigheterna? 

 
Vinnaren är den part som efter ett förutbestämt antal frågor och svar tilldelats flest poäng av 

opinionsgruppen. Domarna ska bedöma korrektheten av fakta och ledarens bemötande av 

opinionsgruppen (sköter de sig inte så sitter de ju inte kvar nästa val).  
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