
The	  Black	  Power	  Mixtape	  1967-1975	  
En	  film	  av	  Göran	  Hugo	  Olsson	  
	  
Med	  arkivmaterial	  som	  legat	  glömt	  i	  svenska	  källare	  i	  över	  30	  år	  berättar	  filmen	  historien	  om	  den	  afro-‐
amerikanska	  medborgarrättskampen	  under	  åren	  1967–1975.	  Regissören	  kombinerar	  mäktigt	  
arkivmaterial	  och	  musik	  från	  bland	  andra	  Questlove	  med	  nutida	  intervjuer	  från	  nu	  ledande	  afro-‐
amerikanska	  artister,	  aktivister	  och	  forskare.	  Medverkar	  gör	  Angela	  Davis,	  Stokely	  Carmichael,	  Erykah	  
Badu,	  Talib	  Kweli,	  Harry	  Belafonte,	  Questlove	  med	  flera.	  
	  
Under	  slutet	  av	  60-‐talet	  och	  en	  tid	  framåt	  fanns	  det	  i	  Sverige	  ett	  stort	  intresse	  för	  medborgarrätts-‐	  och	  
antikrigsrörelserna	  I	  USA	  och	  utvecklingen	  följdes	  noggrant	  av	  svenska	  journalister	  och	  filmare.	  I	  en	  
kombination	  av	  seriöst	  engagemang	  och	  	  naiv	  blåögdhet	  begav	  sig	  de	  svenska	  filmarna	  over	  Atlanten	  för	  
att	  undersöka	  Black	  Power-‐rörelsen	  som	  under	  den	  här	  tiden	  antingen	  var	  helt	  ignorerad	  i	  amerikansk	  
media,	  eller	  i	  den	  mån	  den	  uppmärksammades,	  framställd	  som	  en	  våldsam	  terroriströrelse	  i	  vardande.	  
Trots	  motstånd	  från	  det	  konservativa	  etablissemanget	  och	  misstänksamhet	  från	  aktivisterna	  själva,	  
fortsatte	  de	  svenska	  filmarna	  ihärdigt	  sitt	  arbete	  att	  dokumentera	  det	  historiska	  skeendet,för	  att	  till	  slut	  
vinna	  förtroendet	  och	  vänskapen	  hos	  de	  nyckelpersoner	  som	  utgjorde	  kärnan	  i	  Black	  Power-‐rörelsen.	  
	  
Regissören	  Göran	  H	  Olsson	  har	  nu	  lyft	  fram	  i	  ljuset	  material	  från	  tiden	  och	  gjort	  den	  tillgänglig	  för	  en	  ny	  
generation,	  historien	  om	  Black	  Power-‐rörelsen,	  en	  rörelse	  	  som	  gav	  resonans	  i	  hela	  världen,	  sedd	  genom	  
de	  svenska	  filmarnas	  kameraöga.	  
	  
Medverkande:	  Stokely	  Carmichael	  (Kwame	  Ture),	  Eldridge	  Cleaver,	  Kathleen	  Cleaver,	  Bobby	  Seale,	  Huey	  
P.	  Newton,	  Emile	  de	  Antonio,	  William	  Kunstler,	  Angela	  Davis,	  med	  flera	  

Med	  kommentarer	  av:	  Erykah	  Badu,	  Harry	  Belafonte,	  Kathleen	  Cleaver,	  Angela	  Davis,	  John	  Forté,	  	  
Robin	  Kelley,	  Talib	  Kweli,	  Abiodun	  Oyewole,	  	  Melvin	  Van	  Peebles,	  Sonia	  Sanchez,	  Bobby	  Seale	  
Ahmir	  “Questlove”	  Thompson 
	  
Originalfoto	   av:	   Sven	   Anér,	   Bertil	   Askelöf,	   Göran	   Bengtsson,	   Sid	   Birchman,	   John	   Sune	   Carlson,	  
Ingrid	  Dahlberg,	  Thomas	  Dillén,	  Tom	  Goetz,	  Nils	  Åke	  Hamberg,	  Lars	  Helander,	  Lars	  Hellengren,	  Lars	  
Hjelm,	  
Bo	  Holmström,Bo	  Holmqvist,	  Bo	  Isaksson,	  Ove	  Joanson,	  Michael	  Kimmanson,	  Raija	  Lounavaara,	  
Ingemar	  Odlander,	  Lars	  B	  Pettersson,	  Anders	  Ribbsjö,	  Jonas	  Sima,	  Christian	  Stannow,	  Knut	  Ståhlberg,	  Lars	  
Tjernberg,	  Anders	  Turai,	  Lars	  Ulvenstam,	  Örjan	  Öberg	  
Intervju	  Abiodun	  Oyewole	  av	  Mats	  Nileskär	  	  
	  
Från	  följande	  arkiv:	  Sveriges	  Television,	  BBC	  Motion	  Gallery,	  Film	  Audio	  Services/Archive	  Films:	  Getty	  
Images,	  NASA	  /	  Spacecraft	  Films,	  Radio	  Télévision	  Suisse	  	  
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