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1 Inledning 

 

 

 

 

Bakgrund 

Om Israel har det i svensk press skrivits en ofantlig mängd artiklar och texter under årens 

lopp. Mot bakgrund av de händelser som ägt rum sedan statens tillkomst år 1948 ter sig detta 

knappast som märkligt. Det är otvivelaktigt så att Israels historia tillhör en av de mest 

konfliktfyllda i världen med våld och blodiga motsättningar. Vid åtminstone fem tillfällen har 

konflikterna resulterat i väpnade konfrontationer mellan Israel och ett eller flera av dess 

arabiska grannländer. Trots upprepade medlingsförsök i hopp om att utverka permanent fred 

mellan israeler och palestinier av bl.a. USA och FN har någon sådan aldrig uppnåtts.  

     Israeldebatten i svensk press har under de senaste decennierna, skulle jag vilja påstå, 

präglats av en påtaglig polarisering. Man har allt som oftast varit antingen för eller emot den 

israeliska statsbildningen som sådan. Året 1967, d.v.s. tiden för det så kallade sexdagarskriget 

mellan å ena sidan Israel å andra sidan Egypten samt Syrien, utpekas av många1 som en 

tidpunkt då den svenska israelopinionen vände. Från att ha varit positivt inställd till Israel 

svängde opinionen över för att istället bli negativ. Utan att fördjupa mig ytterligare i detta är 

jag benägen att instämma i ett sådant påstående, men bara om man däri inberäknar press och 

massmedia. Det förekommer härvidlag nämligen forskning (Rikardsson 1978) som pekar mot 

att Israelinställningen bland allmänheten inte alls påverkades speciellt negativt av 1967 års 

händelser.   

     Inom svensk idéhistorisk forskning har det under senare år riktats ett allt större intresse 

gentemot den svenska antisemitismens utvecklingsprocess och historia. Detta har varit och är 

fortfarande ett relativt outforskat ämnesområde varför det nyväckta intresset framstår som 

ganska logiskt. I forskning som handlar om antisemitism ingår i viss mån, beroende på 

forskningsperiod, staten Israel som forskningsobjekt.  

     Däremot har jag inte kunnat lokalisera någon studie som enbart syftar till att belysa bilden 

av Israel i Sverige. Just 1948 ter sig som en särskilt intressant tidpunkt av framförallt två skäl. 

För det första, 1948 var året då staten Israel utropades. Utropandet i sig föranledde en rad 

                                                
1 Bachner, Henrik, Återkomsten (1999). 
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händelser vilka sammantaget bidrar till att detta år måste betecknas som ett av de mest 

händelserika och dramatiska i landets historia. För det andra, paradoxalt nog föreligger ingen 

eller mycket litet forskning omkring detta år. Sammantaget innebär detta att 1948 framstår 

som en mycket intressant och spännande tidpunkt ur forskningssynpunkt. 

 

Syfte och frågeställning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur rapporteringen angående staten Israels 

utropande tedde sig i svensk dagspress under perioden april – juni 1948. De dagstidningar 

som är föremål för undersökning är Dagens Nyheter (DN), Arbetet och Norrskensflamman. 

Den grundläggande frågeställningen lyder: På vilket sätt mottogs och förmedlades nyheten om 

Israels utropande i DN, Arbetet och Norrskensflamman? Mottogs nyheten/beskedet med 

optimism eller pessimism och i så fall, hur kom detta till uttryck i tidningarna? 

     Ytterligare intressanta frågeställningar i sammanhanget är också:  

(1) Vilka termer används för att beskriva den arabisk – judiska konflikten?  

(2) Går det att urskilja några ideologiska skillnader vad beträffar synen på Israel i de 

respektive tidningarna?  

(3) Var någonstans, d.v.s. på vilken sida placerar man Israel i det begynnande Kalla kriget?  

(4) Ser man Israel som ett föregångsland (i avseende demokratiskt styrelseskick, sociala 

förhållanden osv.) i Mellanöstern och som därigenom påminner om Sverige?  

(5) Påverkade Folke Bernadottes inblandning som medlare i konflikten på något vis 

tidningarnas inställningar till Israel?  

(6) Vilken är den historiska synen på en judisk stat i Palestina? Med detta menar jag huruvida 

det anses finnas historiska skäl för judarna att göra anspråk på en egen statsbildning inom 

Palestinas gränser.  

     Förhoppningen är att kunna kasta ljus över samtliga dessa frågeställningar.   

 

Metod och material  

Den metod som avses tillämpas i förevarande uppsats har jag valt att kalla för kvalitativ 

ståndpunktsanalys. Normgivande för god kvalitativ forskning är följande fyra principer: 

 

•  Närhet till forskningsobjektet/-n.  

•  Det som sker eller har skett skall återges sanningsenligt. Objektivitet skall vara       

       vägledande för forskaren. 
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• Studien bör innehålla direkt återgivna citat. Detta för att på bästa sätt visa på 

individernas egna språkbruk. 

• Studien bör bestå av beskrivningar av exempelvis händelser, människor osv.2 

      

I detta fall utgörs forskningsobjekten i huvudsak av tidningstexter.  

     Av betydande signifikans i kvalitativ metodtillämpning är även tolkningsbegreppet, eller 

om man så vill, hermeneutiken. I studier där texter utgör forskningsmaterial är det i regel 

omöjligt att bortse från den hermeneutiska aspekten. En författare tolkar alltid, utifrån sin 

specifika och individuella utgångspunkt, den text som hon eller han har för avsikt att studera. 

Detta oavsett vilken typ av text det rör sig om.  

     Ståndpunktsanalys föreföll i detta fall som en mer passande term än exempelvis den mer 

vanligt förekommande argumentationsanalys. Man kan naturligtvis med fog hävda att en 

tidning argumenterar för en viss sak – framförallt då kanske på ledarsidan. Syftet här är 

emellertid att företa en bredare undersökning av nyhetsrapporteringen i respektive tidning. 

Med detta taget i beaktande ter sig därför ståndpunktsanalysen enligt mitt tycke som mer 

passande. 

     Vad beträffar källmaterialet består detta primärt av tidningsmaterial och härrör då från DN, 

Arbetet och Norrskensflamman. Att valet föll på just dessa tidningar beror på det välkända 

faktum att svensk press är starkt parti- och ideologibunden. Tillsammans representerar de tre 

tidningarna ett brett politiskt och ideologiskt spektrum då DN är liberal, Arbetet 

socialdemokratisk och Norrskensflamman kommunistisk. Av dessa tre dagstidningar lever 

endast DN och Norrskensflamman kvar idag. Malmöbaserade Arbetet lades, efter flera år av 

ekonomiska svårigheter, ned år 2000.3 Sedan 2002 utkommer Norrskensflamman emellertid 

endast med ett nummer i veckan.4 

     Att använda sig av pressmaterial som källa är inte oproblematiskt. En svårighet som inte 

bör underskattas har att göra med det bekymmersamma i att få grepp om ett i regel mycket 

digert material.5 Måhända än mer problematisk framstår dock den osäkerhetsfaktor som är 

förbunden med de konklusioner som kan göras. Problemet ligger i att pressen utöver sin 

starka påverkan på människors värderingar osv. dessutom, som Henrik Bachner uttrycker 

saken, är: 

                                                
2 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik (1991) s. 101. 
3 www.ne.se 2007-12-03 
4 Ibid. 2007-12-03 
5 Sjögren, Karin, Judar i det svenska folkhemmet (2001). 
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”en avspegling av den allmänna opinionens attityder och föreställningar.”6 Dessa svårigheter 

till trots är det enligt Karin Sjögren möjligt att: ”identifiera artiklar knutna till givna händelser 

och studera hur händelser konstrueras eller förvandlas i texterna […].”7 Med andra ord menar 

Sjögren att det låter sig göras att se hur specifika händelser tolkas eller omvandlas av 

skribenter i artiklar och texter.    

     Övrigt material består uteslutande av tryckta källor. Här kan nämnas Herbert Tingstens Det 

hotade Israel (1957) där författaren ger sin syn på Israels förtjänster och problem. Agne 

Hamrins Storm över Palestina (1948) är en nedtecknad ögonvittnesskildring, vilket inte är 

fallet i hans Medelhavskorrespondent (1980), som är den andra och avslutande delen av hans 

memoarer. Om staten Israels historia har bl.a. Per-Martin Meyerson skrivit, Staten Israel, 

drömmar och verklighet (2005). Överlag finns det dock förhållandevis gott om litteratur som 

berör detta ämne. Carsten Thunborg avhandlar i sin Mot herremakt för folkmakt (1988) 

Norrskensflammans historia. En mer övergripande bild av svensk presshistorik presenteras i 

Karl Erik Gustafssons och Per Rydéns (red.) Den svenska pressens historia (2002). Slutligen, 

en tämligen utförlig beskrivning av Folke Bernadottes roll i Palestina delges man bl.a. i Kati 

Martons Döden i Jerusalem (1994).     

     Till sist något om de problem som jag stötte på i samband med källmaterialanskaffningen. 

Vid genomgången av det på mikrofilm överförda tidningsmaterialet visade det sig att det 

emellanåt, i samtliga tidningar, saknades en del datum. Vissa dagar fanns helt enkelt inte 

upptagna på den mikrofilm som stod att tillgå. Uppskattningsvis rör det sig på sin höjd om ett 

tjugotal dagar de tre tidningarna inkluderade. Vad som kan ha föranlett denna brist går inte att 

svara på. Det framstår icke desto mindre som angeläget att påpeka detta faktum. 

 

Forskningsläget 

Som nämndes tidigare är den forskning som är specifikt ämnad att belysa bilden av Israel i 

Sverige inte omfattande. Av det existerande forskningsmaterial som kunnat lokaliseras på det 

här området ligger otvivelaktigt Gunnel Rikardssons The Middle East Conflict in the Swedish 

Press. A content analysis of three daily newspapers 1948-1973 (1978), innehållsmässigt 

närmast föreliggande studie. På det metodologiska och strukturella planet råder förvisso 

betydande olikheter mellan våra undersökningar vilket i sig kanske inte är speciellt 

förvånande mot bakgrund av de kraftigt divergerande undersökningsperioderna i fokus, 25 år 

                                                
6 Bachner, Henrik, Återkomsten (1999) s. 39.  
7 Sjögren, Karin, Judar i det svenska folkhemmet (2001) s. 18.  
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kontra tre månader. Avhandlingen erbjuder goda möjligheter att jämföra tidsperioder och 

enskilda år med varandra. Således kan man exempelvis få reda på ett sådant förbluffande 

faktum som att det år 1949 inte publicerades en enda ledare i DN med anknytning till den 

arabisk-judiska konflikten.8  

     Utöver Rikardsson bör nämnas Henrik Bachners Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 

1945 (1999). Även om Bachners avhandling primärt syftar till att analysera svensk, 

antisemitisk efterkrigsargumentation, så innehåller den därtill avsnitt som behandlar staten 

Israel och bilden av Israel i Sverige. De slutsatser som redovisas härvidlag sammanfattas av 

Bachner så här   

 

[…] det förhärskande synsättet präglas av en djupgående sympati för Israel som stat och 

samhällsbygge och ett närmast oreserverat stöd för den judiska parten i den  

arabisk-israeliska konflikten. Denna hållning kom inte bara till uttryck i massmedia,  

utan också i en lång rad böcker från slutet av 1940-talet och framåt.9 

  

Bachner tar i sin avhandling också upp attentatet mot Bernadotte och vilken påverkan detta 

fick på den svenska allmänheten. Det väldiga källmaterial som författaren använder sig av har 

dessutom försett mig med ovärderlig information om relevant forskningsmaterial.  

     Om mordet på Folke Bernadotte, fredsplanerna och hans medlarroll mellan araber och 

judar skriver Sune O. Persson i sin avhandling Mediation and Assassination: Count 

Bernadotte’s Mission to Palestine 1948 (1979).              

     Karin Sjögrens Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk krönika 1948-

1958 (2001) är en avhandling vars primära syfte är att analysera hur minne och historia 

beskrivs i den judiska tidskriften Judisk krönika. En tidskrift som hos den svenska judenheten 

hade en ledande position. Resultaten av Sjögrens forskning bekräftar Bachners dito om 

Israelbilden i svensk massmedia     

 

 Den framåtanda och bild av frivillig kamp som svensk sionism  

 [och Judisk krönika] huvudsakligen förmedlade appellerade i det svenska  

 folkhemmets drömmar om gemenskap, jämlikhet och välstånd […]. Genom  

 att inkludera skildringen i en svensk politisk och kulturell sfär blev Israels  

 sak på sätt och vis även Sveriges.10    

 
                                                
8 Rikardsson, Gunnel, The Middle East Conflict in the Swedish Press (1978) s. 232. 
9 Bachner, Henrik, Återkomsten (1999) s. 90.  
10 Sjögren, Karin, Judar i det svenska folkhemmet (2001) s. 173-174.  



 6 

Disposition 

I avseende disposition följer uppsatsen i stort en tematisk dispositionsmodell, dock, vilket bör 

tilläggas, med vissa kronologiska inslag. Ibland går den tematiska dispositionsmetoden även 

under beteckningen sönderdelande.11 Konkret innebär detta att studien innehåller tre 

avhandlingskapitel – ett per tidning. Kapitel två (2) avhandlar DN, kapitel tre (3) Arbetet och 

kapitel fyra (4) vigs åt Norrskensflamman. Vart och ett av dessa kapitel inleds med en 

kvantitativ sammanställning över det material som inhämtats i form av ledare, artiklar osv. 

Kapitel fem (5), slutligen, innehåller en sammanfattning.    

 

Palestina fram till och med 1948 

I det följande ges en övergripande redogörelse över centrala skeenden i Palestinas moderna 

historia. Syftet med detta avsnitt är att presentera en historisk översikt för att läsare av denna 

uppsats på så vis skall kunna ha det bakgrundsförlopp som ledde fram till den judiska staten 

Israels födelse klart för sig. Avsnittet inleds kronologiskt omkring år 1918-1920 eftersom det 

enligt min mening är vid denna tidpunkt som de problem som vi fortfarande kan se idag i 

regionen tar sin början.   

 

Palestina blir brittiskt mandatområde 

Vid tiden för första världskrigets slut 1918 var Palestina en del av det turkiska imperiet. 

Turkiet som kämpat på de förlorande centralmakternas sida i kriget tvingades i de 

efterföljande fredsvillkoren avstå betydande landområden i Främre Orienten där bl.a. 

Palestina ingick. Det är dock viktigt att i detta sammanhang påpeka att Palestina under mycket 

lång tid varit ett vedertaget geografiskt begrepp men där den exakta gränsdragningen för detta 

landområde varit oklar.12 I april 1920 anordnade segermakterna en konferens i italienska San 

Remo.13 Det var nu dags att avgöra de från Turkiet erövrade områdenas öden. Man beslutade 

om en uppdelning i två s.k. mandatområden. England fick mandat över Palestina, Jordanien 

och Gazaremsan. Hädanefter skulle Palestina alltså vara ett brittiskt protektorat eller 

skyddsområde om man så vill. Det andra mandatområdet – Syrien – tillföll Frankrike.  

                                                
11 Jarrick, Arne & Josephson, Olle, Från tanke till text (1996). 
12 Hahn et al., Judarnas historia (1970). 
13 Ibid. s. 222. 
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Dessutom beslutades om ett godkännande av den s.k. Balfourdeklarationen14 från 1917 där de 

judiska intressena i Palestina för första gången vann politisk legitimitet.15 

Balfourdeklarationen lyder enligt följande: 

 

 Hans majestäts regering [Storbritanniens regering] ser med välvilja på etablerandet  

 av ett nationalhem för det judiska folket i Palestina, och kommer att medverka till 

 detta efter bästa förmåga, under förutsättning att ingenting kommer att inträffa som  

 drabbar de medborgerliga och religiösa rättigheterna för Palestins icke-judiska 

 befolkning eller judars rättigheter och politiska status i något annat land.16  

 

Enligt Meyerson skapades nu en permanent konflikt mellan tre olika intressen som var helt 

och hållet oförenliga: för det första, den arabiska nationalismen som ville se ett självständigt 

Palestina under arabiskt styre. För det andra, den judiska nationalismen som ville se en 

framtida judisk stat. För det tredje, den brittiska kolonialmakten vars primära mål var att 

säkerställa brittisk dominans i Palestina.17   

 

Judisk invandring till Palestina  

Mellankrigsperioden präglades av den kraftiga judiska invandringen till Palestina. Inom 

loppet av tre år, 1932-1935, fördubblades den judiska befolkningen i landet från 185.000 till 

375.000.18 De allra flesta av dessa kom från östeuropeiska stater såsom Polen, Ryssland och 

Rumänien där antisemitismen var i starkt tilltagande. Under andra halvan av 1930-talet sökte 

sig också alltfler judar från centraleuropa till Palestina i takt med den alltmer aggressiva 

nazistiska antisemitismen i denna del av Europa.19 

     Invandringen till Palestina efter första världskriget kan indelas i fyra vågor: 1919-1924 

kom den första vågen, mestadels från Ryssland. 1924-1931 kom den andra vågen med 

omkring 34 000 polska judar. Våg nummer tre kom från Tyskland 1932-1940 och omfattade 

ca. 200 000 personer. Den fjärde och sista stora invandringsvågen ägde rum 1941-1947 då 

                                                
 
14 Deklarationen fick sitt namn efter den engelske utrikesministern Lord Balfour som var en av upphovsmännen 
    bakom planen.                                  
15 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 66. 
16 Ibid. s. 68-69. 
17 Ibid. s. 66. 
18 Ibid. s. 87. 
19 Ibid. s. 87. 
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uppemot 85 000 judar kom från befriade länder i Europa.20 Vid krigsslutet 1945 uppgick den 

judiska befolkningen i Palestina till 560 000 personer.21 

 

Spänningarna tilltar 

Under 1920- och framförallt 1930-talet ökade successivt spänningarna mellan judar och 

araber i Palestina. På sommaren 1936 stod landet på gränsen till inbördeskrig där även den 

brittiska mandatmakten riskerade att dras in.22 På arabisk sida såg man med oro på den alltmer 

intensiva judiska invandringen som man ansåg måste upphöra. Ilskan som uppstod i och med 

detta riktades även mot engelsmännen då det var dessa som mer eller mindre tillät 

invandringen till landet. 

     År 1938 eskalerade motsättningarna med arabiska gerillaattacker mot judiska bosättningar 

men också mot brittiska trupper.23 På judisk sida blev det nu uppenbart att det upptrappade 

läget fordrade kraftsamling och organisering för att kunna stå emot de arabiska angreppen. 

Detta resulterade i bildandet av den judiska försvarsorganisationen Haganah24 som hädanefter 

kom att organisera de väpnade judiska aktionerna. 

 

Palestina under andra världskriget 

Andra världskrigets utbrott i september 1939 innebar att judarna i Palestina tvingades att välja 

sida. Skulle man stödja den vid det här laget illa omtyckta mandatmakten Storbritannien eller 

Hitlers nazityskland? Valet kan förefalla självklart mot bakgrund av nazisternas brott mot den 

tyska judenheten och var nog i själva verket också självklart. Situationen komplicerades 

emellertid av den brittiska regeringens s.k. Vitbok från 1930 i vilken den judiska invandringen 

helt förbjöds. Vitboken innebar en helomvändning i förhållande till Balfourdeklarationen och 

resulterade i judisk ilska och förbittring världen över. Protesterna blev så starka att 

engelsmännen såg sig tvingade att dra tillbaka Vitboken vilket också skedde i februari 1931.25 

Skadan var emellertid redan skedd och judarnas förtroende för engelsmännen hade skadats i 

grunden. Någon egentlig debatt kring vilken sida man skulle stödja i kriget uppstod dock 

aldrig. En av sionismens förgrundsgestalter, David Ben-Gurion, beskriver situationen på 

följande vis:  

                                                
20 Invandringssiffrorna som redovisas här omfattar enbart nämnda grupper och inkluderar således inga andra 
folkgrupper än judar.    
21 Hahn et al. Judarnas historia (1970) s. 215. 
22 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 88. 
23 Ibid. s. 90.  
24 Ibid. s. 90. 
25 Hahn et al., Judarnas historia (1970) s. 224. 
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 Judarna kände det som en moralisk förpliktelse att sluta upp på deras sida,  

 som nedkämpade honom [Hitler]. […] Vår uppgift blev att stödja den  

  brittiska regeringen i kampen mot Hitler som om det inte funnits någon  

 ´vit bok´ och att bekämpa ´vita boken´ som om det inte funnits något krig.26  

  

Följaktligen valde man 1939 att sluta upp bakom Storbritannien i kampen mot Hitler och inte 

färre än 135 00027 anmälde sig till frivillig tjänstgöring i den engelska krigsmakten. På grund 

av olika politiska hänsynstaganden tilläts inga av dessa judar ingå i brittiska förband förrän 

1943. År 1944 bildades en separat judisk brigad som stred under egen sionistflagga.28 

     Under åren 1942-1943 växte sig missnöjet hos Palestinas judar gentemot engelsmännen 

allt starkare. Nazisternas massutrotning av den europeiska judenheten var nu känd men trots 

detta ingrep inte Storbritannien. Dessutom fortsatte den restriktiva invandringspolitiken mot 

de judar som sökte sin tillflykt till Palestina undan nazisternas utrotningsläger. Det tilltagande 

missnöjet gav upphov till judiska terroraktioner som var direkt riktade mot engelsmännen i 

Palestina.29 Så länge kriget alltjämt pågick nådde dessa terroraktioner dock ingen större 

omfattning, Hitler var ännu så länge huvudfienden och inte engelsmännen.  

 

Framväxten av en judisk stat 

När judeutrotningens fruktansvärda omfattning uppdagades efter krigsslutet 1945 ställdes 

världens ledare inför ett problem som framstod som ytterst angeläget att försöka lösa: 

judarnas utsatthet måste upphöra en gång för alla. Från amerikanskt håll föreslogs att 100 000 

judar från de nazistiska fånglägren omedelbart borde få komma till Palestina för att bosätta 

sig.30 Förslaget togs upp till diskussion under ett amerikanskt-engelskt möte i februari 1946. 

Den brittiska regeringen avfärdade förslaget. Framförallt ekonomiska intressen spelade 

härvidlag en mycket stor roll då man ansåg att Storbritanniens chanser till ekonomisk 

återhämtning efter krigsansträngningarna skulle påverkas negativt av ett sådant beslut. 

Särskilt viktiga var de arabiska oljeleveranserna från Mellanöstern varför den engelska 

regeringen under inga som helst omständigheter ville äventyra dessa genom att tillåta 

massinvandring av judar till Palestina. Situationen var således komplicerad med flera 

motstridiga intressen.  

                                                
26 Ben-Gurion, David, Israel (1964) s. 21. 
27 Hahn et al., Judarnas historia (1970) s. 226.  
28 Ibid. s. 226-227. 
29 Ibid. s. 227.  
30 Ibid. s. 228.  
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Problemen växte då alltfler överlevande europeiska judar sjövägen försökte ta sig in i 

Palestina. Merparten av flyktingfartygen nådde emellertid aldrig fram då engelsmännen 

successivt vidtog en alltmer brysk sjöblockad. Enligt Hahn et al. nådde endast 5 000 av 

sammanlagt 25 000 sitt mål. Övriga skickades tillbaka till Europa eller placerades i 

uppsamlingsläger på Cypern där de gick en oviss framtid till mötes.31 

     Situationen inne i Palestina blev alltmer problematisk med judiska attentat riktade mot 

engelsmännen vilka resulterade i arresteringar och avrättningar av judar. Samtidigt växte sig 

sprickan mellan USA och Storbritannien allt djupare. För den engelska regeringen stod det nu 

klart att Storbritanniens ställning i Palestina hade blivit ohållbar och den 25 februari 1947 

förklarades så att man avsåg lämna mandatet den 15 maj 1948.32 Därmed hade ett nytt kapitel 

i Palestinas historia inletts. 

     FN: s generalförsamling inkallades och tillsatte i maj 1947 en särskild 

Palestinakommission under namnet UNSCOP vilken hade till uppgift att finna en optimal 

lösning på Palestinafrågan. Kommissionen föreslog en delning av Palestina i en judisk och en 

arabisk stat. Denna plan godkändes till slut den 29 november med 33 jaröster mot 13 nejröster 

och 10 nedlagda. Mot förslaget röstade Egypten, Irak, Libanon, Saudiarabien, Syrien, Jemen, 

Afghanistan, Iran, Pakistan, Indien, Turkiet, Kuba samt Grekland.33 Territoriellt sett innebar 

beslutet att 15 290 kvadratkilometer tillföll judarna medan araberna tilldelades ett område på 

12 510 kvadratkilometer. (För karta se bilaga 1). Inom de judiska områdena bodde 538 000 

judar och 397 000 araber. På arabiskt territorium bodde 804 000 araber och 10 000 judar.34  

     Delningsbeslutet framkallade en våldsam arabisk reaktion med gerillaattacker som följd. 

Från angränsande arabstater genomfördes dessutom räder mot judiska byar och konvojer. 

Inom kort befann sig Palestina i en kaotisk situation. Trots kraftigt materiellt och personellt 

underläge lyckades judarna i stort sett hålla stånd mot de arabiska angriparna och i viss mån 

även företa framgångsrika offensiva operationer. Det judiska försvaret leddes vid denna 

tidpunkt av David Ben-Gurion vars engagemang för uppgiften var helhjärtat: 

 

 Under de fyra månader som följde på FN: s resolution lyckades inte en enda  

 fiende trots arabernas ihållande anfall att tränga in på någon judisk bebyggelse 

 […] Inte en enda bebyggelse ödelades, inte en enda övergavs.35  

 

                                                
31 Hahn et al., Judarnas historia (1970) s. 228. 
32 Ibid. s. 229. 
33 Ibid. s. 243. 
34 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 111.  
35 Ben-Gurion, David, Israel (1964) s. 37.  
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Under de sista veckorna av det brittiska mandatet företogs ett antal framgångsrika judiska 

militära operationer som, enligt Meyerson, sannolikt bidrog ”till att minska förutsättningarna 

för dem som önskade upphäva eller uppskjuta beslutet om delning av Palestina.”36 På judiskt 

håll var man förberedd på att ta över ledningen över de områden man blivit tilldelad när 

engelsmännen väl lämnat landet. 

     Den 14 maj 1948 var så stunden för den judiska statens utropande kommen. Som tidigare 

nämnts avsåg engelsmännen nedlägga sitt mandat över Palestina den 15 maj. För judarna 

gällde det nu att vara beredda på att överta kontrollen över de judiska områdena samt anpassa 

sig till det maktvakuum som otvivelaktigt skulle uppstå efter det att engelsmännen lämnat 

över kontrollen av landet. Självständighetsförklaringen lästes upp av Ben-Gurion från 

konstmuseet i Tel Aviv samtidigt som arméer från fem arabstater – Egypten, Irak, Libanon, 

Syrien och Transjordanien – stod redo att anfalla den nyutropade staten så fort det brittiska 

mandatet upphört att gälla.37 I självständighetsförklaringen deklarerades bl.a. att Israel skulle 

stå öppet för alla de judar som önskade bosätta sig där, detta oavsett trosuppfattning eller ras. 

Ett försök till försoning gjordes också då man till Israels grannländer riktade en förhoppning 

om samarbete och fred.38 

     Det så kallade självständighetskriget som följde omedelbart på engelsmännens uttåg ur 

Palestina varade, med undantag av två vapenstilleståndsperioder, oavbrutet från den 15 maj 

till och med januari 1949. Vad som på förhand såg ut att bli en enkel uppgift för de materiellt 

och numerärt sett överlägsna arabiska arméerna skulle ganska snart visa sig vara felaktigt. 

Efter det att Israel erhållit förstärkningar i form av tunga vapen i juni 1948 drevs de arabiska 

styrkorna på defensiven. I januari 1949 hade den egyptiska fronten brutit samman och 

stillestånd ingicks den 24 februari. Vapenstillestånd slöts vartefter även med Transjordanien, 

Libanon och Syrien. Irak och Saudiarabien vägrade emellertid att ingå stillestånd med Israel.39 

Självständighetskriget var på det stora hela en triumf för Israel. Den nya staten var nu 

konsoliderad och arabstaterna hade mot alla odds tillfogats ett svidande nederlag. Segern hade 

dock varit dyrköpt, 6 000 israeler hade dödats och landets ekonomi var ödelagd.40            

 

 

                                                
36 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 115.   
37 Hahn et al., Judarnas historia (1970) s. 245-246. 
38 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 117. 
39 Hahn et al., Judarnas historia (1970) s. 248.  
40 Meyerson, Per-Martin, Staten Israel (2005) s. 124.  
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2 Dagens Nyheter 

 

 

 

 

Sammantaget förekommer i DN rapportering om Israel eller därtill kopplade ämnen under 17 

dagar i april, 26 dagar i maj och 23 dagar i juni, vilket åskådliggörs av figur 1 nedan.  

Genomgången av publicerat material resulterade i sammanlagt tre ledare under den aktuella 

perioden. Dessa publicerades den 2/5, 16/5 samt den 10/6 och utmärks här med X. 

 

 

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totalt 

April  x x   x   x  x x x x   x  x  x x x x  x x x x   18 

Maj  X x x   x x x x x  x x x X  x x x x x x x x x x x x x x 26 

Juni x x x x x x x  x X x x x x x x x x  x x x x   x x     23 

67 

Figur 1. Nyhetsrapportering kopplad till Israel i DN 1/4 – 31/6 1948.    

 

 

Ovanstående sammanställning är baserad på all form av nyhetsrapportering, d.v.s. artiklar, 

nyhetstelegram och så vidare. En del datum är rikare på nyhetsmaterial än andra. Här vill jag 

framförallt peka på den 15/5, 16/5, 18/5 samt 25/5. Totalt publicerades ett tjugotal artiklar och 

telegram under dessa dagar. Förklaringen till detta har att göra med Israels utropande den 14 

maj och de händelser som följde omedelbart därpå vilka sammantaget resulterade i en påtaglig 

intensifiering av nyhetsrapporteringen om händelseutvecklingen i landet.     

     Av figuren framgår att det under den aktuella tremånadersperiodens 91 dagar förekommer 

rapportering under sammanlagt 66 av dessa. Procentuellt sett motsvarar detta en 

publiceringsfrekvens om cirka 74 %.  

 

Ledare 

En osäkerhetsfaktor förknippad med ledare består i att man oftast inte kan vara helt säker på 

vem som har hållit i pennan. I vissa fall förekommer diverse förkortningar. Inte sällan handlar 

det om s.k. pseudonymförkortningar som kan vara ganska kryptiska till sin utformning. Denna 
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osäkerhet är påtaglig i DN eftersom samtliga i DN förekommande ledare saknar all typ av 

information om vem som är upphovsman. Vare sig förkortningar eller 

pseudonymförkortningar har påträffats. Ledarskribenter på DN med ansvar för utrikesfrågor 

vid den här tidpunkten var emellertid tre personer, nämligen: Herbert Tingsten, Ulf Brandell 

och Karl-Axel Tunberger.41 Tingsten var tillika chefredaktör.  

 

2/5 ”Palestina” 

Den 2 maj publiceras i DN en ledare med rubriken ”Palestina”. I ledaren ger man sin syn på 

det rådande läget i Palestina, man skriver:  

 

 Runt om Palestina står de arabiska staterna färdiga att rycka in i landet […]. De lovar  

 att med stöd av Palestinas araber krossa den judiska självständighetsrörelsen.42 

 

England med dess regering i spetsen kritiseras hårt:  

 

 Men faktiskt råder kaos i det land som den mandatmakten lämnar. […]. De kaotiska  

 förhållandena har bara förvärrats, tills nu det öppna kriget hotar att utbryta.43 

 

USA erhåller å andra sidan beröm för den roll landet spelat i frågan i FN:  

 

 Istället för England har Amerika ryckt fram i arbetet på konfliktens lösning. 

 Beslutet om delningen i en judisk och en arabisk stat genomdrevs av  

 Amerika och skulle troligen inte ha vunnit den erforderliga  

 tvåtredjedelsmajoriteten om inte Amerika påverkat vissa in i det sista  

 tveksamma stater att ansluta sig.44 

 

Vidare anser man sig vara på det klara över att problemen började då: 

 

 […] det engelska löftet till judarna under första kriget att ge dem ett nationellt hem 

 i Palestina omsattes i en judisk invandring i Palestina som tog sådana proportioner 

 att den enligt arabernas uppfattning hotade deras ställning som herrar i sitt eget 

 land.45     

                                                
41 Samuelsson, Kurt, Minnen 1921-1958 (1983). 
42 DN, 1948-05-02.   
43 Ibid. 
44 Ibid. 
45 Ibid.  
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16/5 ”Israel och araberna” 

Två veckor senare återkommer DN i ämnet på ledarplats, nu under rubriken ”Israel och 

araberna”. Stort utrymme tillägnas diskussionen om den judiska folkexpansionen i Palestina 

och den snabba ekonomiska utveckling som man på DN anser ha sin förklaring häri:  

 

 […] Palestinas judiska befolkning som 1922 stannade vid 84 000 personer,  

 under de följande 25 åren oavbrutet ökats, så att den nu torde uppgå till  

 närmare 750 000. […] Denna judiska expansion har åtföljts av ett storartat 

 materiellt uppsving, som även kommit araberna till godo. […] Att den  

 judiska staten från social, ekonomisk, och politisk synpunkt representerar ett  

 utomordentligt framsteg jämfört med det gamla arabsamhället är i varje fall 

 obestridligt.46  

 

Den judiska invandringen till Palestina ses alltså som förklaring till landets ekonomiska 

framsteg under senare tid och arabbefolkningen borde vara tacksam över vad som 

åstadkommits. Att Israel ur social, ekonomisk och politisk synvinkel innebär en oerhörd 

förbättring jämfört med det arabiska, av storjordbruk präglade, samhället är odiskutabelt.      

     Vad man tycker om arabstaternas krigsförklaring mot Israel, som vid den här tidpunkten 

endast existerat i två dagar, framgår då man skriver:  

 

 På lördagen har de arabiska staterna proklamerat ’det heliga kriget’ mot Israel,  

 en stat som har sin rättsliga grundval i ett beslut fattat av FN: s generalförsamling 

 den 29 november 1947 med 33 röster mot 13…47 

 

Angående det militära styrkeförhållandet och vad man anser om detta kommenteras i följande 

ordalag: 

 

 Under de gångna månaderna har de arabiska staterna haft fria händer att importera 

 hur mycket vapen som helst, medan judarna varit avstängda från all legal import. 

 Speciellt anmärkningsvärd är situationen i Transjordanien [nuvarande Jordanien,  

 min anm.] med dess starka arabiska legion, vilken står under befäl av engelsmannen 

 John Glubb, […] har engelska officerare samt är utrustad med av England betalda 

 vapen. Tanken att denna legion skulle sättas in mot judarna i Palestina måste te  

                                                
46 DN, 1948-05-16.  
47 Ibid.  
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 sig ytterst motbjudande.48 

Vidare refererar man till judiska källor när frågan om vem som bär skulden till den 

eskalerande antisionismen i regionen lyfts upp: 

 

 På judiskt håll vill man göra gällande att antisionismen i stor utsträckning 

 är ett verk av de arabiska storgodsägarna, vilka med ovilja ser den judiska 

 konkurrensen om den inhemska arbetskraft som de tidigare ostört utsugit,  

 men som nu inte bara blir dyrare, utan också börjar visa tecken på social 

 medvetenhet.49 

 

Ledaren avslutas med den retoriska frågan: 

 

 Skall en stat som upprättats genom beslut av världsorganisationen Förenta Nationerna 

 få utplånas därför att vissa medlemmar icke vill foga sig i ett beslut av denna 

 organisation?50 

 

10/6 ”Vapenvila i Palestina” 

Sist i denna redogörelse över ledarmaterial i DN är ledaren ”Vapenvila i Palestina” från den 

10 juni. Vid det här tillfället är det i första hand det nyligen ingångna vapenstilleståndet 

mellan araber och judar som kommenteras. Stor lättnad uttrycks ”inför tanken på de 

människoliv som på detta sätt räddas från att gå till spillo på slagfältet.”51  

     För första gången på ledarplats omnämns och kommenteras Folke Bernadotte: 

 

 Därnäst vill man rikta en eloge till greve Folke Bernadotte. Även om hans  

 verksamhet varit betingad av det rådande militära läget och den aktuella storpolitiska 

 konstellationen, är det samtidigt uppenbart att hans eminenta förhandlingsskicklighet 

 och auktoritativa handhavande av den uppgift som blivit honom anförtrodd varit 

 av den största betydelse för det lyckliga resultatet.52 

 

Stort utrymme ges den stormaktspolitiska situationen, framförallt då relationerna mellan 

Storbritannien och USA. Man anser framförallt att vapenvilan i Palestina är, som man 

uttrycker det, ”resultatet av ett brittiskt initiativ som lyckades vinna USA: s bifall.”53 

                                                
48 DN, 1948-05-16. 
49 Ibid.  
50 Ibid. 
51 DN, 1948-06-10.  
52 Ibid. 
53 Ibid. 
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Ömsesidiga eftergifter av de båda länderna har nu resulterat i en enighet mot vilken 

Bernadotte kunnat luta sig emot. Bland dessa eftergifter kan bl.a. nämnas britternas försäkran 

om att upphöra med vapensändningar till arabstaterna.  

     På brittiskt håll kvarstår emellertid fortfarande invändningar mot ett Israel i dess nuvarande 

form. Ledarskribenten väljer här att citera engelska The Economist:  

 

 Vill man ge en tillspetsad formulering av den brittiska ståndpunkten, kan man 

 citera senaste numret av tidskriften Economist […] där det heter att delningen 

 i sitt nuvarande skick är ’ett orimligt lappverk som aldrig varit annat än en  

 plan för att möjliggöra en eventuell judisk erövring av hela Palestina.’54 

 

I avseende Palestinas framtida uppdelning klargörs från DN-håll att de arabiska områdena 

”under alla förhållanden måste tas upp till behandling.”55 Man påpekar också att arabstaterna 

”hittills vägrat att erkänna existensen av någon judisk statsbildning.”56  

 

Nyhetsrapporteringen 

Nyhetsrapporteringen i det aktuella ämnet är omfattande i DN och en fullständig presentation 

av materialet är varken genomförbar, eller för den delen givande i detta sammanhang. Mot 

denna bakgrund har beslutats om en materialbegränsning till förmån för DN: s 

utrikeskorrespondent Agne Hamrins rapportering som i det följande presenteras kronologiskt. 

 

16/5  

Den 16 maj befinner sig Hamrin på Cypern där ett stort antal judar placerats i 

interneringsläger i väntan på att få resa till Israel. Artikelrubriken som är förlagd till 

förstasidan lyder: ”25 000 judar i Cypernläger väntar på befrielsens dag.”57 Till rubriken hör 

en bild föreställande judar bakom taggtrådsstängsel, övervakade av engelska soldater från 

höga vakttorn. Bilden för obönhörligt tankarna till nazisternas koncentrations- och 

utrotningsläger under andra världskriget.  

     Det är rakt igenom en gripande skildring som förmedlas då Hamrin återger ett av alla de 

internerade judarnas livsöden i lägret:  

                                                
54 DN, 1948-06-10. 
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 DN, 1948-05-16.  
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 En 24 –årig polsk jude – nr 247359 i Auschwitz. Numret står där tydligt att  

 läsa, tatuerat på hans […] vänstra arm. ’Det var min livsvilja som räddade 

 mig’ , säger han som förklaring till undret, till undret att han ännu lever, att 

 han överlevde Auschwitz. Och blicken i de blå ögonen söker sig genom 

 taggtrådsstängslet ut mot det blå Medelhavet – bortemot Löftets land som  

 inte syns, men anas bakom horisonten.58  

 

Målsättningen för denne unge man är klar och tydlig: ”[…] jag skall plöja min stamfaders 

jord, herdarnas torra marker skall under mina händer bli en lustgård.”59 Hamrin berör senare i 

artikeln i viss mån frågan som handlar om judarnas historiska rätt till en egen stat i Palestina 

(se s. 2, fråga 6) då han skriver: 

 

 En engelsk soldat […] försåg mig med ett pass som berättigade mig att stiga 

 in i flyktinglägret […] på 10 500 invånare, vilka dag för dag längtansfullt 

 blickar ut över havet mot sina fäders land.60  

 

Det finns här enligt min mening skäl att anta att Hamrins egen uppfattning i detta avseende är 

i överensstämmande med den unge judiske mannens. Uppfattningen bygger på idén att det 

judiska folket p.g.a. sin historiska koppling till Palestina är berättigat till en egen stat inom 

landets gränser.   

 

18/5  

Nästa stora artikel av Hamrin är hämtad från den 18 maj. Även denna gång görs ett stort 

uppslag med bilder på förstasidan, vars tragiska rubrik lyder: ”Från fånglägren till slagfälten. 

Med judeskepp sista etappen till nya Israel.”61 I anslutning till bildserien står att läsa: ”På 

flyktingbåten ’Dolores’ samlades många trasiga flyktingöden: […] På undre bilden hänger 

åttaåriga lumphandlardottern Neti på sim mamma, medan de spejar efter drömlandet Israel.”62 

     Upprinnelsen till denna artikel, här återgiven med Hamrins egna ord, är i korthet följande:  

  

                                                
58 DN, 1948-05-16.  
59 Ibid.  
60 Ibid.  
61 DN, 1948-05-18. 
62 Ibid.  
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 I Rom hade jag köpt flygbiljett till Kairo. […] Under en natts mellanlandning 

 på Cypern fick jag reda på att det några dagar senare skulle avgå ett judiskt 

 flyktingfartyg från Famagusta till Haifa eller Tel Aviv. Det syntes mig då  

 alldeles självklart, att detta var det enda riktiga sättet att göra sitt inträde i  

 Löftets land på: tillsammans med de hemsjuka judarna själva, att  

 tillryggalägga den sista etappen på deras långa via Dolorosa tillsammans  

 med en skara hemlösa judar på väg hem till deras fäders land.63  

 

Notera att Hamrin, liksom i föregående artikel, talar om Israel såsom det judiska folkets 

fädernesland. Bilden av honom som förfäktare av idén om judarnas historiska rätt till 

Palestinas territorium förstärks härmed ytterligare. 

 

25/5  

I följande artikel från den 25 maj skildrar Hamrin krigets vardag i Israel under rubriken: 

”Krigets blodiga vardag i Israel. Egyptens flyg terrorbombar sjukhus och folksamlingar.”64 

Förstasidestexten fortsätter i samma stil: 

 

 I gryningen varje morgon väcks vi av bölande sirener som brutalt stänger 

 porten till de sköna drömsynerna av fredliga kolonister, vilka i sitt anletes 

 svett förvandlar död sand till blommande lustgårdar och för oss tillbaka 

 till den grymma verkligheten: krig rasar i den nyfödda staten Israel.65  

 

Redan dessa rader exemplifierar väl det språkbruk, den terminologi (se s. 2, fråga 1) med 

vilken konflikten skildras, där judarna beskrivs som fredsälskande, hårt arbetande 

kolonisatörer. Araberna å andra sidan framställs inte i lika god dager, vilket följande citat 

tydliggör på ett utmärkt sätt: 

 

 De där egyptiska flygarna nöjde sig […] inte med att sikta på vissa 

 strategiskt, […] militära mål i Tel Avivs norra utkant. En dag slängde 

 de vårdslöst ner några bomber på ett sjukhus, dödade en redan sårad 

 Haganahsoldat där han låg hjälplös i sin säng och en sjuksyster som 

 tappert försökte skynda till invalidens undsättning.66  

                                                
63 DN, 1948-05-18.  
64 DN, 1948-05-25.  
65 Ibid.  
66 Ibid.  
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Ovanstående beskrivning tillsammans med ytterligare redogörelser över egyptiska angrepp på 

civila israeler föranleder Hamrin att likställa den egyptiska krigföringen med ren och skär 

terror.  

     Det föreligger således en avgrundsdjup skillnad i hur judar och araber beskrivs och 

karakteriseras av Hamrin i denna artikel. Judarna framställs som fredliga och ambitiösa 

människor, medan araberna framställs som hänsynslösa terrorister. 

 

20/6 

I takt med krigets alltmer grymma vardag blir också Hamrins skildring av densamma i 

tilltagande grad präglad av de fasansfulla händelser som utspelar sig i Palestina. Hans artikel 

från den 20 juni har rubriken: ”Jerusalem dödens operationssal. Arablik ruttnar bland 

ruinerna.”67  

     Vid ett besök vid Damaskusporten i Jerusalem, som varit platsen för hårda strider, 

påträffas liken av två arabiska soldater. Hamrin beskriver förvisso realistiskt, men utan några 

egentliga sympatiyttringar, åsynen härav med kommentarerna: ”De är ohyggligt vanställda. 

Men outhärdligare än anblicken av dessa blodiga, lemlästade kadaver, kring vilka miljoner 

flugor surrar, är den sötaktiga, kväljande stanken.”68  I anslutning till kropparna står vraket av 

en utbränd arabisk ambulans som ”inte hade transporterat döda eller sårade utan tre 

smattrande kulsprutor.”69 Dessa sakuppgifter går för den enskilde DN-läsaren inte att 

vederlägga och därmed är det omöjligt att veta huruvida ambulansen faktiskt användes såsom 

Hamrin här påstår. Kommentaren i sig är givetvis inte till den arabiska sidans fördel i 

konflikten. Snarare inverkar den negativt och bidrar till att så misstro och skepsis i synen på 

araberna hos DN: s läsekrets.              

        

Agne Hamrin 

Detta avsnitt skall handla om ett par skrifter av Agne Hamrin. Syftet med detta är först och 

främst att se om det är möjligt att finna Hamrins egen uppfattning om och inställning till 

staten Israel. 

                                                
67 DN, 1948-06-20.  
68 Ibid.  
69 Ibid.  
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     Jönköpingssonen Agne Hamrin (1905-1982) var en flitig författare och skrev inte mindre 

än tre böcker om Israel: Storm över Palestina (1948), Murslev och svärd (1955) och Bokslut i 

Jerusalem (1961). Utöver dessa skrev han ytterligare ett tjugotal böcker av vilka flertalet 

handlar om Italien där han i egenskap av Medelhavskorrespondent var bosatt under många år.  

     Här nöjer jag mig dock med att redogöra för ovan nämnda Storm över Palestina (1948) 

samt den andra delen av Hamrins memoarer – Medelhavskorrespondent (1980), vilket i det 

förra fallet beror på uppenbara kronologiska orsaker och i det senare fallet på förekomsten av 

personliga reflektioner och åsiktsframställningar i ämnet Israel.    

 

”Storm över Palestina” 

Enligt författarens egna ord är Storm över Palestina en skildring av Israels ”födelse och 

frihetskamp”.70 Boken består av ett antal separata texter varav flera aldrig tidigare publicerats. 

Övriga är tidningsartiklar som publicerats i DN tidigare men som bearbetats till bokformat av 

Hamrin själv. Av förordet framgår att boken är sammanställd i juli 1948 vilket naturligtvis gör 

den mycket intressant ur ett för uppsatsen kronologiskt perspektiv. Dessutom är det så, att 

volymen i sig säger något om vad som faktiskt skrevs och publicerades i Sverige om Israel 

under det aktuella året 1948.   

      

Förord 

Redan i förordet låter Hamrin mycket tydligt göra klart för vad han anser om Palestinas judar 

och sionismen:   

 

 Ja, jag fick sympatier för Palestinas judar. Det finns ingen anledning att  

 hemlighålla att jag återvände till Europa, övertygad om att sionismen har  

 anvisat den riktiga lösningen av det judiska folkets och även Palestinas  

 problem. […] detta gamla, länge vanskötta land är en smältdegel, ur vilken  

 en nyjudisk, egenartad civilisation kommer att framgå, en civilisation som  

 kan komma att bli till välsignelse för hela Främre Orienten.71  

 

Även den judiska kolonisationen och dess betydelse för Palestina är något som Hamrin 

omnämner i mycket positiva ordalag:  

 

                                                
70 Hamrin, Agne, Medelhavskorrespondent (1980) s. 65.  
71 Hamrin, Agne, Storm över Palestina (1948) s. 7-8.  
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 […] varhelst jag vistades i de av Haganah behärskade delarna av landet såg  

 jag också resultaten av den fredliga judiska kolonisationen och konfronterades 

 jag med på konstruktivt arbete inriktade människor och med gripande  

 immigrantöden. Dessa upplevelser fängslade mig mycket mera än  

 krigshandlingarna, och det skulle ha skänkt en större personlig tillfredsställelse  

 att ha fått skriva utförligt om dessa respektingivande människor och deras  

 beundransvärda civilisatoriska verk.72 

 

Det arabiska inflytandet i landet anser Hamrin har varit till stor skada ty ”genom tretton 

århundraden vanhävdades Palestina”73 av araberna. 

     Förordet kan sammanfattningsvis inte betecknas som något annat än en lovsång till 

Palestinas judar och till Israel.  

 

”Israels födelse”  

”Israels födelse” är namnet på en av de texter som ingår i Storm över Palestina. Texten 

publicerades i DN den 16 maj 1948 och häri skildrar Hamrin det ögonblick då staten Israel 

föds. Han är vid detta tillfälle den ende nordiske journalist på plats i Tel-Avivs konstmuseum  

för att bevittna den historiska händelsen. Han skriver härom:  

 

 Ett historiskt ögonblick… Frasen är sliten, men det finns ingen annan som  

 bättre täcker det förtätade innehållet i denna eftermiddagsstund denna  

 fredag den 14 maj 1948. Ett väldigt perspektiv öppnade sig plötsligt 

 genom sekler och årtusenden av blod och förödmjukelser, sekler och  

 årtusenden, genom vilka den hemlöse juden vandrar mot sina hemliga  

 drömmars mål i ett dunkelt fjärran.74  

 

Med ett mycket målande, nästan poetiskt språk, skildras därefter det judiska folkets historia 

fram till 1948 med kampen mot Romarriket, Jerusalems förstörelse, och den därpå följande 

ökenvandringen under den nästan 1 800 år långa diasporan:  

 

 Till slut fäller övermakten [Romarriket] utslaget. Jerusalem och templet  

 förstöres. Tusentals judar dödas […] andra tusentals görs till slavar,  

 resten av den judiska befolkningen skingras för världens alla vindar.  

 Därnere på Europas slingrande vägar vandrar den evige juden. […] Men 

                                                
72 Hamrin, Agne, Storm över Palestina (1948) s. 7.  
73 Ibid. s. 7. 
74 Ibid. s. 23.  
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 nu är han framme. Här är alltså målet, i denna museisal [i Tel Avivs  

 konstmuseum] med verk av den europeiska konstens mästare på väggarna.75  

Stämningen bland judarna i samband med utropandet beskrivs av Hamrin i termer av euforisk 

lycka:  

 

 När den gamle sionistledaren [David Ben-Gurion] […] yttrat de avgörande 

 orden om att staten Israel var proklamerad, avbröts han av en applåd som 

 aldrig ville sluta. 76  

 

Väl ute på gatan, fortsätter Hamrin, väntade stora folkskaror på dignitärerna vilka mottogs 

med livliga applåder. Varmast mottagande fick den nye utrikesministern Moshe Shertok vars 

”av intelligens utstrålande ansikte var ett enda stort leende – trots att den internationella 

politikens skuggor lägrar sig djupa över den nyfödda statens vagga”.77 

     Avslutningsvis, om bilresan tillbaka till sitt hotell denna dag skriver Hamrin:  

 

 När jag sedan bilade tillbaka till mitt hotell, fladdrade Davidsstjärnans banér 

 från husen […], framför kaféernas högtalare stod folkskaror och lyssnade 

 till radioutsändningen av proklamationsakten. Men samtidigt embarkerade 

 hundratals unga judar lastbilar utanför Haganahs högkvarter för att  

 transporteras ut till de fronter där det nyfödda rikets existens hotas av dess  

 grannar.78  

 

Med dessa avslutande rader förmedlas en tudelad och mer komplicerad bild av situationen i 

Israel. Å ena sidan glädjen över den judiska statens proklamation, å andra sidan det ständigt 

överhängande hotet om invasion som i förlängningen riskerar att krossa drömmen om ett 

nationellt hem för världens judar.  

 

”Medelhavskorrespondent” 

Denna Hamrins andra och avslutande del av sina memoarer79 är intressant av framförallt två 

skäl. För det första, Hamrin viger ett av bokens kapitel åt Israel. För det andra, man erbjuds 

här en fördjupad bild av hur författaren själv förhåller sig till och resonerar kring Israelfrågan.       

                                                
75 Hamrin, Agne, Storm över Palestina (1948) s. 24-25.  
76 Ibid. 26.  
77 Ibid. s. 27.  
78 Ibid. s. 27.  
79 Den första delen heter I fascismens Europa och utkom 1979.  
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     Sin, vad man skulle kunna kalla för, grundsyn, på det s.k. judiska problemet beskriver 

Hamrin enligt följande:  

 Jag kan väl ändå säga att jag var betydligt mindre likgiltig för det judiska  

 problemet […] än flertalet av mina jämnåriga, ja av mina samtida över  

 huvud. För att sammanfatta: Den dag i början av maj 1948, då jag lämnade 

 Rom för att, som det antogs, ’flyga till Palestina’ var jag sålunda […]  

 självfallet inte angripen av det antisemitiska virus som härjade till synes 

 överallt i Västerlandet – snarare kände jag nog hur en vag sympati för ett  

 förföljt folk började växa inom mig.80   

 

Litet längre fram heter det, vilket är värt att notera, att: ”Min ’väckelse’ […] kan jag exakt 

datera: maj månad 1948.81 

     Den episod som definitivt kom att övertyga Hamrin om det rätta i Israels existens 

inträffade på Cypern: ”Det var åsynen av brittiska soldater […] vaktande tiotusen judiska 

flyktingar som överlevt Auschwitz och nu befann sig bakom dubbla taggtrådsstängsel på 

Cypern, en ö som då ännu var brittisk kronkoloni.”82 

     Hamrin fortsätter:  

 

 Den som hade bestämt att dessa tommies skulle vakta tiotusen överlevande 

 från Auschwitz, den som hade bestämt att de inte skulle få fortsätta sin  

 flykts sista etapp ända fram till Löftets land […] det var Storbritanniens  

 utrikesminister […] Ernest Bevin. Pådriven av vad som då kallades […]  

 ’arablobbyn’ i Foreign Office och tillika av en irrationell instinkt hade  

 denne robuste socialdemokratiske engelske statsman utvecklats till en  

 rabiat antisemit. […] upplevelse[n] på den sandiga stranden mellan  

 Famagusta och Salamis [på Cypern] i maj månad 1948 brände sig för  

 alltid fast i mitt medvetande. Från den dagen räknar jag mig som sionist:  

 Europas äldsta och ärorikaste demokrati [Storbritannien] som rasist och  

 antisemit – den synen var för mig outhärdlig. Sedan dess har Eretz Israel 

 [sv. Löftets land] förblivit en samvetsfråga för mig.83 

        

 

 

                                                
80 Hamrin, Agne, Medelhavskorrespondent (1980) s. 55.  
81 Ibid. s. 56.  
82 Ibid. s. 56.  
83 Ibid. s. 57-58.  
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Herbert Tingsten 

För den breda allmänheten är nog Herbert Tingsten (1896-1973) mest känd som stridbar 

chefredaktör på DN, en post som han innehade i tretton år – 1946-1959. Innan Tingsten kom 

till DN hade han varit verksam som professor i statskunskap vid Stockholms högskola från 

1935-1946. Under denna period hade Tingsten utmärkt sig genom sin produktion av 

statsvetenskapliga skrifter, här kan nämnas bl.a. Från parlamentarism till diktatur (1930), 

Den nationella diktaturen (1936) och Demokratins problem (1945). På 1930-talet var 

Tingsten en av de första i Sverige att genomskåda och varna för de fascistiska och nazistiska 

regimerna i Europa. Så skedde i förordet till Lion Feuchtwangers starka skildring Den gula 

fläcken från 1936. 

     Staten Israel bildades 1948. Övertygad Israelanhängare blev dock inte Tingsten förrän året 

efter då han kom i kontakt med den israeliske presidentens, Chaim Weizmanns, memoarer – 

Trial and Error (1949)84 (sv. övers. Ett liv i kamp för Israel). Han hade dessförinnan varit 

mycket negativt inställd till idéerna om en judisk statsbildning i Palestina. Såhär uttrycker 

Tingsten saken 1957:  

 

För tio år sedan hade jag en helt annan åsikt i detta ämne [Israel] än nu;  

jag var starkt kritisk mot zionismen och trodde inte på en judisk stats möjligheter.85  

 

I sina memoarer bringar Tingsten ytterligare klarhet i denna fråga:  

 

 Då frågan om Palestinas uppdelning blev aktuell, engelsmännen lämnade 

 landet och araberna överföll det unga Israel, skrev jag under lång tid ingenting 

 i tidningen [Dagens Nyheter] om saken. […] Varför jag ställde mig utanför 

 och endast med obehag följde med de viktigaste händelserna, är det för mig nu,  

 liksom det var då, svårt att förklara. […] Då Israel väl var upprättat och konsoliderat,  

    och araberna besegrade, blev jag liksom så många andra ´sionist´ i den svaga och  

 pragmatiska meningen, att jag hoppades Israel skulle fortleva. Denna stämning  

 stegrades till iver, ja, jag kan säga hänförelse, genom läsningen av Chaim  

 Weizmanns memoarer i början av april 1949. […] Det var mer än ett åsiktsbyte,  

 det var en omvändelse.86 

                                                
84 Tingsten, Herbert, Mitt liv (1963) s. 180. 
85 Tingsten, Herbert, Det hotade Israel (1957) s. 7. 
86 Tingsten, Herbert, Mitt liv (1963) s. 179-180. 



 25 

 

Tingstens engagemang för Israel blev med tiden mycket starkt, härom vittnar inte minst 

Ingemar Hedenius i sin bok Herbert Tingsten (1974). Han skriver: 

 

Kampanjen för Israel var nog den, där Tingsten satsade mest av sitt  

hjärta. Hans kärlek till Israel och iver för dess välfärd hade karaktären av  

en verklig passion.87      

 

Tingstens utrikespolitiska engagemang kom att sätta stor prägel på hans tid som chefredaktör. 

Till detta bidrog med all sannolikhet hans resoluta ställningstagande för USA och det 

kapitalistiska samhällssystemet, mot Sovjetunionen och kommunismen under det Kalla kriget. 

Den häftiga, tidvis hätska, debatten kring den s.k. ”tredje ståndpunkten”88 i början av 1950-

talet hade på sätt och vis inneburit en vitalisering av svensk utrikesdebatt, något som Tingsten 

välkomnade.   

 

Tingsten om Israel 

I kronologisk mening faller Tingstens textproduktion om Israel utanför ramen för denna 

uppsats. Detta till trots är det enligt min mening ändå befogat att här kort redogöra för en del 

av denna textproduktion, inte minst då mot bakgrund av Tingstens roll som en av sionismens 

främsta anhängare, om inte den främste anhängaren, i Sverige under hela efterkrigshistorien. 

Att han dessutom är så starkt förknippad med DN och dess åsiktspositioner i utrikespolitiska 

spörsmål under en lång period, är ytterligare ett skäl för omnämning. I denna del presenteras 

således ett urval av Tingstens texter i ämnet Israel. Den första texten, ”Israels rätt att leva”, 

publicerades i DN under Tingstens tid som chefredaktör. Utöver denna ges också en kort 

presentation av ett par avsnitt ur hans bok Det hotade Israel (1957).     

 

”Israels rätt att leva”  

Den 23 juni 1957 kunde man i DN läsa en artikel som Tingsten valt att kalla: ”Israels rätt att 

leva.”89 I artikeln redogör Tingsten för judarnas historiska rätt till Palestina. Även om den kan 

vara svår för en utomstående att förstå, skriver han, så går den inte att bortse från.90  

                                                
87 Hedenius, Ingemar, Herbert Tingsten (1974) s. 165. 
88 Tredje ståndpunkten byggde i korthet på idén att Sverige borde inta en medelväg mellan de två supermakterna          
    USA och Sovjetunionen under det Kalla kriget. Idén förfäktades främst av vänstersympatisörer såsom         
    exempelvis Artur Lundkvist.  
89 Ahlmark, Per, Tyranniet begär förtroende (1992) s. 246. 
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Vidare tar han upp de lidanden och förföljelser som drabbat judarna genom historien. Han 

skriver angående judarnas rätt till en egen stat i Palestina följande:  

  

 Att ge en fristad åt detta folk, åt en del av detta folk, och att skapa trygghet för  

 denna fristad borde vara en samvetssak för nationer, som säger sig vilja verka 

 för kristna och humanitära mål.91 

 

Israels fortsatta existens måste vara allas vår målsättning, ja t.o.m. ”samvetssak”92, anser 

Tingsten. Om Israel skulle utplånas skulle det samtidigt innebära slutet för utveckling och 

demokratisering i Palestina. Det skulle också, tvivelsutan, betyda förintandet av ett hem för 

förföljda människor.93 

 

”Det hotade Israel”  

Detta avsnitt skall handla om den bok som Tingsten utkom med år 1957, och som hade just 

titeln Det hotade Israel. Boken belyser en rad olika aspekter av Israel: det judiska folkets 

historia, det israeliska samhället, religion, politiskt system osv. Avsikten här är inte att ge en 

fullständig redogörelse av dess innehåll, utan snarare att försöka förmedla en bild av 

Tingstens syn på Israel i vissa bestämda avseenden.    

 

Det särpräglade Israel 

Ett kapitel av boken ägnar Tingsten åt, som han uttrycker det: … ”några huvuddrag i 

utvecklingen och i uppbyggnaden av Israels samhälle, särskilt vid principer och institutioner 

som ger landet dess särprägel.”94 Jag nöjer mig här med att beröra en av dessa principer, 

nämligen: kollektivismen.  

     ”Israel är det ojämförligt mest socialistiska samhället av mera modernt snitt utanför de 

kommunistiska regimerna.”95 Så beskriver Tingsten det israeliska samhället. Att det förhåller 

sig på detta sätt beror, enligt honom, i viss mån på de av invandrarna medförda idéerna, ty de 

är ofta anhängare av socialistiska idéer. De påtagliga socialistiska influenserna har dessutom 

bidragit till att forma det israeliska samhället i en kollektivistisk anda. Men kollektivismens 

                                                                                                                                                   
90 Ibid. s. 239.  
91 Ibid. s. 241. 
92 Ahlmark, Per, Tyranniet begär förtroende (1992) s. 246. 
93 Ibid. s. 245.  
94 Tingsten, Herbert, Det hotade Israel (1957) s. 69. 
95 Ibid. s. 75.   
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starka ställning i Israel kan också förklaras utifrån de omständigheter varur Israel bildats.96 

Det är lätt att dra slutsatsen att det funnits ett starkt behov av att hålla ihop bland israelerna.  

     Hur det var möjligt för en liberalt övertygad person som Tingsten att med så blida ögon 

betrakta socialismen och kollektivismen i Israel var, kan man tycka, en aning paradoxalt. Ur 

dennes synvinkel kännetecknades emellertid det israeliska samhället av en lyckad 

kombination av kollektivism och liberalism.         

      

 

Den israeliska demokratin 

Omkring den israeliska demokratin: statsskick, parlamentarism, partier osv., skriver Tingsten 

tämligen ingående. Särskilt framhåller han premiärminister David Ben-Gurion och dennes 

betydelse för demokratins framgång i Israel.97 Som ledare för det israeliska arbetarpartiet 

(Mapai) och i sin roll som Israels förste premiärminister år 1948 är Ben-Gurion något av en 

ledargestalt i den unga staten.98 Det största med Ben-Gurion finns, enligt Tingsten, i hans 

”hängivenhet för saken”99, ty den ”verkade frigjord från maktvilja, högfärd och fåfänga, från 

varje spår av teater, koketteri och extravagans.”100 

     Att Israel inom loppet av några få år utvecklats till en av världens mest framgångsrika 

demokratier har inte tydliggjorts tillräckligt menar Tingsten.101 Ty häri ligger det stora, det 

fina om man så vill, med Israel. Men vad beror det på att den israeliska demokratin lyckats så 

väl? Enligt Tingsten står förklaringen att finna hos människorna; för de har: 

 

 kommit till Israel med en känsla av kallelse, plikt och stora syften […] 

 ansvariga för, ett stort experiment som måste lyckas, [och med  

 osedvanlig grad och omfattning], varit hängivna människor med god  

 vilja.102 

 

 

 

                                                
96 Ibid. s. 75-76.  
97 Tingsten, Herbert, Det hotade Israel (1957) s. 117.  
98 Hansson, Svante, Sionism (1972) s. 126.  
99 Tingsten, Herbert, Det hotade Israel (1957) s. 118.  
100 Ibid. s. 118.  
101 Ibid. s. 125. 
102 Ibid. s. 126. 
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3 Arbetet 

 

 

 

 

Inventeringen av nyhetsmaterialet i Arbetet resulterade i en ledare (15/5) samt ytterligare en 

längre text (21/5) på ledarsidan. Ledaren är i nedanstående figur markerad med X. Dessutom 

påträffades tre texter av telegramformat på ledarsidan. 

 

 

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totalt 

April  x        x x x x  x x x x  x   x x x x x x x x  18 

Maj x  x x x    x x  x x x X x  x x x x x x x x x x x x  x 24 

Juni x x x x x     x       x x    x          9 

51 

Figur 2. Nyhetsrapportering kopplad till Israel i Arbetet 1/4 – 31/6 1948.    

  

      

Under april månad förekommer rapportering under sammanlagt 18 dagar. För maj är 

motsvarande siffra 24 och för juni nio. Särskilt nyhetsintensiva dagar var den 15/5, 18/5 och 

den 22/5. Ovanstående sammanställning visar att det av den aktuella tremånadersperiodens 

totala 91 dagar förekommer rapportering under sammanlagt 51 av dessa. Procentuellt sett 

motsvarar detta en publiceringsgrad om cirka 56 %.   

 

Ledare  

Liksom i fallet med DN råder även här viss oklarhet om ledarmaterialets upphovsmän. 

Chefredaktör på Arbetet var under perioden 1944-1957 Gösta Netzén. Denne kom för övrigt 

att senare bli socialdemokratisk riksdagsman och minister under Tage Erlander.103  

     Under arbetets gång har tre s.k. pseudonymförkortningar påträffats: Bk., A. U-n. samt G. 

Nzn. Den sistnämnda bör, kan man tycka, tillhöra Gösta Netzén. Detta har emellertid inte gått 

att få bekräftat varför en viss osäkerhet alltjämt föreligger. De övriga två har överhuvudtaget 

                                                
103 Engblom, Lars-Åke, Den svenska pressens historia IV (2002). 
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inte kunnat härledas.104 Situationen försvåras dessutom av det faktum att den enda egentliga 

ledaren är författad av signaturen Bk. Det förefaller därför som högst sannolikt att man på 

Arbetet hade en uppdelning i ansvarsområden och där utrikespolitiken i normalfall sorterade 

under en och samma person.  

 

15/5 ”Vaktavlösning i Palestina” 

Den 15 maj, d.v.s. dagen efter Israels utropande, publicerar Arbetet en ledare under rubriken 

”Vaktavlösning i Palestina.” Skribent är Bk. I ledaren redogörs för det rådande läget i 

Palestina, engelsmännens uttåg samt Palestinafrågan ur ett stormaktspolitiskt perspektiv. 

England kritiseras för att som det heter: … ”Balfours löften aldrig infriats” 105 och för att ”den 

judiska saken har offrats för maktpolitiska hänsynstaganden till den arabiska världen.” 106 

     Man konstaterar vidare att de två judiska militanta grupperna Sternligan och Irgun Zwai 

Leumi genom sina terroraktioner ”allvarligt skadat judarnas sak.” 107 

     Av större vikt menar författaren är ändå det faktum att judarna, trots sina stora insatser till 

stöd för de allierade under kriget, inte fått sina krav tillgodosedda:  

 

 Deras ofantliga offer i kampen mot Hitler borde också göra det till en självklar 

 plikt för segrarna att ge detta världshistoriens mest förföljda folk ett nationellt 

 hem.108 

 

Denna sympatiyttring till stöd för det judiska folket balanseras i viss mån av konstaterandet 

att sionisternas ovilja till kompromisser ”i stil med FN: s delningsplan på ett ödesdigert sätt 

försvårat ett konstruktivt avgörande” 109, samt av yttrandet att ”det låter alltid fråga sig om 

inte mindre långtgående judiska krav inte skulle ha mobiliserat en starkare internationell hjälp 

för sionisternas målsättning.” 110  

     Den judiska försvarskampen kommenteras allmänt i positiva ordalag och premiärminister 

Ben-Gurion är enligt skribenten den som, i likhet med många andra israeler, ”fört plogen med 

                                                
104 Förteckning över pressförkortningar har inte påträffats.  
105 Arbetet, 1948-05-15.  
106 Ibid.  
107 Ibid.  
108 Ibid.  
109 Ibid.  
110 Ibid.  



 30 

ena handen och burit svärdet i den andra”. 111 De judiska Haganah-styrkorna beskrivs som 

”välövade”, ”hängivna” och ”väldisciplinerade”.        

 

21/5 ”Arabernas krig mot sionismen”  

Det i kronologisk ordning nästkommande ledarmaterialet är daterat till den 21 maj. Detta är i 

själva verket ingen egentlig ledare utan en s.k. fjärdesidesartikel vilket innebär att texten 

återfinns på samma sida som ledaren. Textens placering i tidningen, dess retorik och innehåll 

motiverar en omnämning. Artikeln är sammanställd av Henry Christensson vars roll i 

sammanhanget inte lyckats fastställas. Möjligtvis handlar det i detta fall om en fri skribent 

som inte är knuten till Arbetet. 

     Artikeln är i mångt och mycket en skildring av utvecklingen i Palestina under perioden 

1920-1948 för vilken redogjorts tidigare i kapitel ett. Intressantare är då att titta närmare på 

den retorik som Christensson använder sig av. Redan i de två inledande fraserna låter 

författaren göra klart för vem som, enligt hans mening, bär skuld till kriget:  

 

 Den arabiska nationalismen befinner sig sedan några dagar i öppet krig med den  

 nya judiska staten Israel. Det brittiska Palestinamandatet upphörde den 15 maj,  

 dess final dränktes i krigiska proklamationer från araberna om det heliga kriget 

 mot sionismen.112  

 

Lite längre fram heter det att: 

 

 Motiven för arabstaternas ’heliga krig’ mot judarna kan inte sägas vara entydiga. 

 I allmänna fraser talas om den heliga låga som binder samman de arabiska folken 

 i striden mot sionismen, Palestina skall befrias från det judiska ’terrorväldet’ etc., 

 etc. Men dessa fraser är naturligtvis bara skummet på ytan, som skall dölja vad 

 som simmar omkring i de undre regionerna av den panarabiska bassängen.113 

 

Araberna beskrivs i termer som nationalistiska och krigiska. Även begreppet fanatism 

används för att beskriva den arabiska inställningen.  

                                                
111 Arbetet, 1948-05-15. 
112 Arbetet, 1948-05-21. 
113 Ibid. 
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I likhet med DN: s ledare från den 16 maj (”Israel och araberna”) kommenteras även här den 

sociala utvecklingen i Palestina och där judenheten sägs representera någonting nytt och 

bättre:  

 

 Problemet bär också en social sida. Den feodala arabiska staten kämpar nu för  

 att trygga sin fortsatta existens, det judiska samhället i Palestina, som inför  

 västerlandets sociala och politiska demokrati i Orienten, utgör ett hot mot 

 feodalismen med dess väldiga klasskillnader.114  

 

Vidare kommenteras den ideologiska aspekten av konflikten mellan judar och araber: 

 

 På arabiskt håll söker man legitimera kampen mot judarna genom att  

 framställa den som ett krig mot kommunismen. Den enkla sanningen 

 är den att det judiska Palestina aldrig bekymrat sig om kommunismen 

 som politiskt begrepp, det är de västeuropeiskt skolade liberala och  

 socialistiska riktningarna som stått i spetsen för det storslagna sociala 

 och kulturella arbete, som ägt rum i landet det senaste kvartsseklet och 

 som nu hotas att tillintetgöras.115   

 

Nyhetsrapporteringen 

I jämförelse med DN är Arbetets nyhetsrapportering inte lika omfattande. Det primära skälet 

till detta har att göra med att Arbetet inte hade någon utsänd medarbetare på plats i Palestina 

förrän i slutet av maj, då Wladimir Semitjov börjar rapportera för tidningens räkning. För att 

på bästa sätt, i ett senare skede, kunna genomföra en jämförande och rättvis analys av 

nyhetsrapporteringen i DN och Arbetet, har jag ändå valt att begränsa min granskning till 

Semitjovs rapportering. Sammanlagt har två artiklar av Semitjov påträffats under perioden 

maj-juni och avsikten är att i det följande redogöra för båda dessa. 

 

26/5  

Den första av Semitjovs två artiklar är från den 26 maj. Dess rubrik lyder: ”Arabisk 

’dödstriangel’ hotar Nathanya, Palestinas diamant.”116 Till rubriken hör två bilder varav den 

ena föreställer en av stadens gator samt dess borgmästare. Bildtexten lyder: ”Bredvid ett 

                                                
114 Arbetet, 1948-05-21.  
115 Ibid. 
116 Arbetet, 1948-05-26.  
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typiskt gatustråk i Nathanya, stadens driftige borgmästare Ben Ami.”117 Omdömet är talande 

för hur resten av artikeln är karakteriserad, där Semitjov ger uttryck för sin beundran över de 

civilisatoriska storverk som judarna förmått uträtta i Palestina. Artikelinledningen lyder 

exempelvis:  

 

 En av hemligheterna med Palestinas ekonomiska uppblomstring under de 

 senaste åren är den judiska diamantindustri som startades under kriget 

 [andra världskriget] av folk som aldrig förut hade sysslat med diamanter 

 och som redan vid krigsslutet 1945 täckte hälften av statens export, […] 

 omkring 100 miljoner kronor, varav nära 90% var goda amerikanska  

 dollars, en ’hård’ valuta som blev en väldig tillgång för de palestinska 

 finanserna.118  

 

Semitjov vidareutvecklar sitt resonemang angående den judiska kolonisationsframgången 

längre fram i sin artikel då han skriver att:  

 

 Den framåtanda och trotsiga fantasi som präglar Nathanya utgör en  

 färgstark och mycket karakteristisk provbit på kolonisationen i 

 Palestina med hela dess skaparanda, som har kunnat utvecklas  

 produktivt trots många svårigheter, oavsett att landet under långa 

 perioder har härjats av krigiska konflikter som kostade mycket  

 blod och drog de produktiva krafterna bort från deras egentliga  

 mål.119      

 

De judiska insatserna i Palestina betecknas här i termer av ”trotsig fantasi”, ”framåtanda” och 

”produktivitet”, vilket förstås är mycket positiva omdömen som får den judiska befolkningen 

att framstå i mycket god dager. Eller vad sägs om följande formulering: ” […] när den icke-

judiske, bofaste företagaren frågar sig ’vad kan jag vinna?’ frågar sionisten ’vad kan jag 

förlora?’ och denna inställning ger honom större mod att försöka.”120    

 

 

 

                                                
117 Arbetet, 1948-05-26.  
118 Ibid.  
119 Ibid.  
120 Ibid.  
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5/6 

Under förstasidesrubriken: ”40 000 Palestinajudar lever helt utan pengar”121 skildrar Semitjov 

den 5 juni livet på en israelisk kibbutz. Ingressen förkunnar med ett visst mått av beundran att:  

 

 Omkring 40 000 av Palestinas judiska befolkning […] lever under märkliga 

 former av kollektiv samverkan som inte kan påträffas någon annanstans,  

 men som genomföres här som ett ideellt program och som tycks kunna  

 göra människor lyckliga genom att renodla den kamratliga gemenskapen 

 och det produktiva arbetet som självändamål. Ryskt kolchosfolk på 

 studieresa som besökte dessa byar lär ha blivit uppriktigt förvånade:  

 ’Men detta är ju en utopi!’122 

 

Att utopin trots allt kunnat bli verklig har, menar Semitjov, att göra med de onormala sociala 

förhållanden ur vilka den uppstått, ty: ”[…] dessa former av judisk socialism och kollektivitet 

[är] produkt[er] av en mentalitet som har fostrats under tryck, under tvångsläge.”123  

     Kibbutzsamhällena omnämns vidare i mycket positiva ordalag då de jämförs med 

medeltidens kloster:  

 

 […] samma renodlade kollektiv där gemenskapen sörjer för den enskilde, 

 ett utvecklat kulturliv som man söker hålla fritt från förflackande och  

 banaliserande inflytanden, samma strävan att söka personlig  

 tillfredsställelse inom gemenskapen och genom en flykt från den  

 mekaniserade rutinen, men de gudar som man samlar sig omkring är 

 inte de traditionella oljelampsgudarna, utan socialistiska, reella åkergudar 

 som jämte hängivelse och tro fordrar gott handlag och svett.”124  

 

Kibbutzerna är i det närmaste klasslöst organiserade utan några individuella materialistiska 

strävanden. Semitjov skriver härom:  

 

 Man lägger märke till att medlemmarna av en kibbutz ofta kommer från 

 de mest olika samhällslager, att för majoriteten av dem jordbruksarbetet 

 på en kollektivfarm innebär en brytning med alla gamla vanor: ett liv för 

 arbete och genom arbete, utan andra ambitioner än kollektivets, utan  

                                                
121 Arbetet, 1948-06-05.  
122 Ibid.  
123 Ibid.  
124 Ibid.  



 34 

 personlig materiell progress annat än den gemensamma, utan pengar och 

 utan lyx […] många […] har självmant accepterat dessa former och  

 känner sig mycket tillfreds med dem.125   

 

Att kibbutzrörelsen, slutligen, har sitt fundament i socialistiska idéer lyfts fram av Semitjov då 

han påpekar att: ”Det överraskade inte […] att kibbutzrörelsens kärna utgjordes av 

socialistiskt folk, som hårdnackat sluter upp kring gemenskapens idé. Det överraskade heller 

inte att Haganahs elitförband […] huvudsakligen rekryterades bland kibbutzungdom.”126  

Sammanfattningsvis anser jag att artikeln får Israel att framstå som ett föregångsland (se s. 2, 

fråga 4) och idealsamhälle. Låt vara att skildringen är begränsad till en kibbutz som därmed 

inte avspeglar det israeliska samhället i stort. I Semitjovs framställning utgör kibbutzerna så 

att säga kärnan och mallen i det israeliska samhällsbygget. Kibbutzerna är den mylla, de 

plantskolor, vari kommande generationer skall stöpas till goda samhällsmedborgare. Idén går 

ut på att hela Israel så småningom skall utformas efter kibbutzkonceptet där begrepp som 

socialism, kollektivism och arbete är centrala. Några paralleller mellan Israel och Sverige görs 

emellertid inte.    

 

Wladimir Semitjov  

I det följande avsnittet ges till att börja med en kortfattad presentation av Arbetets 

utrikeskorrespondent Wladimir Semitjov. Större delen av avsnittet kommer emellertid att 

tillägnas Semitjovs bok En stat är född: kampen om Israel (1948). Syftet är, liksom tidigare 

med Hamrin, att söka ta reda på Semitjovs egen syn på, och inställning till staten Israel.  

     Wladimir Semitjov (1912-1985) föddes i S: t Petersburg i dåvarande Tsarryssland. 

Familjen flyttade till Sverige 1923. Efter att ha utbildat sig till ingenjör övergick Semitjov så 

småningom till författarverksamhet. Under andra världskriget var han krigskorrespondent på 

DN. Utöver sina insatser som tidningsskribent publicerade Semitjov dessutom ett 40-tal 

filmmanus, varav det mest berömda torde vara till Hon dansade en sommar. Bokproduktionen 

omfattar förutom En stat är född: kampen om Israel (1948) också Ett land försvann: 

ödesveckor i Polen (1939). Han var även medförfattare till Viktor Somovs dagbok: Ryssland – 

från drömmar till mardröm (1982).127 

 

                                                
125 Arbetet, 1948-06-05.  
126 Ibid.  
127 www.immigrantinstitutet.se 2008-04-14.  
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”En stat är född: kampen om Israel” 

  

 När de avslutande sidorna i denna bok skrevs kom meddelandet om greve 

 Folke Bernadottes tragiska död i Jerusalem för en mördares kulor. […] 

 Bernadotte stupade som Förenta nationernas medlare i Palestinas konflikt, 

 under en humanitär gärning som överensstämde med hans uppfattning av 

 en människas plikt. Det återstår att framställa en annan fråga som knappast 

 blev berörd av de upprörda röster som höjdes överallt efter dådet: varför 

 stupade Bernadotte?128  

 

Med dessa rader inleds En stat är född: kampen om Israel (1948). Inledningen är intressant då 

den berör, inte så mycket Arbetets inställning till Bernadotte, men säger något om Semitjovs 

egen syn på Bernadotte och dennes insats som medlare. (Se s. 2, fråga 5).  

     Angående sin syn på mordet och ansvarsfrågan skriver han:  

 

 Om mördaren blev fasttagen eller inte är av betydelse endast för det rättsliga 

 efterspelet. […] Det är redan bekant vem mördaren är. Han var en judisk  

 terrorist […]. Det är en tragedi för den judiska staten att dessa grupper 

 existerar, likväl är deras existens olösligt förbunden med de förhållanden 

 under vilka den judiska staten har uppstått, med den judiska miljön.129 

 

Semitjovs argumentation härvidlag bygger i stort sett på samma idé som framförs i hans 

artikel den 5 juni då han skriver att kibbutzrörelsen är en produkt av dess omgivning, dess 

miljö (se s. 33). 

     Semitjov vidareutvecklar längre fram sitt resonemang i ansvarsfrågan: 

 

 Frågan om ansvarighet har efter Folke Bernadottes död framställts från olika 

 håll. Några anklagelser har också riktats omedelbart mot den judiska staten 

 Israel. […] Att kollektivt stå ansvaret för vad enskilda gjorde har varit  

 judendomens förbannelse under sekler. […] Det skulle illa harmoniera med 

 […] Bernadottes mission, om hans personliga offer utlösta detta svar. Detta  

 skärper ytterligare behovet att isolera förbrytelsen och att undersöka dess  

 miljö. […] I det judiska samhällets bottenskikt arbetade desperata krafter  

 som i det väpnade våldet såg den enda möjligheten att försvara den svages 

 rätt. […] Redan tidigare hade judarna begärt ett eget nationellt hem och  

                                                
128 Semitjov, Wladimir, En stat är född: kampen om Israel (1948) s. 7.  
129 Ibid. s. 7.  
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 erhållit löfte om den. Men när den stora prövningen kom blev även detta  

 land spärrat för de judiska massor som sökte sin tillflykt där. Spärren 

 upprättades av en stormakt [Storbritannien] som uppträdde som judarnas 

 vän. […] kriget slutade och spärren bestod. Den tog formen av en mäktig 

 intrig där många komplicerade krafter arbetade för samma mål: att beröva  

 judarna deras land. Så uppstod även i Palestina de desperata krafter, som  

 tillgrep vapnen som den enda utvägen. Det var små kämpande grupper,  

 den judiska förtvivlans yttersta frukter, men var det onormalt att de fanns? 

 Man kan sparka en hund tills den börjar bitas, än mera: tills den tror att  

 också den som nalkas med framsträckt hand, kommer för att utdela en  

 spark.130  

 

Argumentationen kan tolkas som att Semitjov anser att mordet på Bernadotte i förlängningen 

är en konsekvens av hur judarna behandlats, d.v.s. desperation föder våld. Det kan här vara på 

sin plats att påpeka det faktum att Bernadottes fredsplan för Palestina var långt ifrån 

uppskattad hos den judiska delen av befolkningen. Eric Wärenstam skriver exempelvis i sin 

bok Det händer i Israel (1949) att:  

 

 Sedan Folke Bernadotte hade lagt fram sitt program angående Jerusalem 

 och Negev, betraktades han i Israel som en representant för England,  

 som vid den tiden var så lite populärt som det gärna kunde bli i den nya 

 staten, beroende på många samverkande orsaker. Planen upprörde  

 folkstämningen i hög grad och stärkte de illegala ligornas verksamhet.131   

 

Vid det här laget råder inte längre något tvivel om att Semitjov sällar sig till Israelvännernas 

skara. Alla eventuella återstående tvivel undanröjs definitivt då han påpekar att:  

 

 Några läsare kommer säkerligen att kalla boken projudisk. Den är  

 projudisk på samma sätt som den skulle ha varit profinsk under  

 vinterkriget 1939 eller probelgisk under den tyska invasionen 1940. 

 En skillnad mellan Palestina och de båda sistnämnda länderna är  

 endast att dessa så ojämförligt mera har engagerat världsopinionen 

 än judarnas sak någonsin har gjort. […] Boken eftersträvar absolut 

 neutralitet inför konflikten, därför att en sådan neutralitet under  

 rådande förhållanden skulle innebära ett ställningstagande för den 

 angripande parten.132 

                                                
130 Semitjov, Wladimir, En stat är född: kampen om Israel (1948) s. 8-10.  
131 Wärenstam, Eric, Det händer i Israel (1949) s. 129.  
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Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att stämpla En stat är född: kampen om Israel som 

annat än prosionistisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
132 Semitjov, Wladimir, En stat är född: kampen om Israel (1948) s. 10-11.  
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4 Norrskensflamman 

 

 

 

 

Nyhetsmaterialet i Norrskensflamman innehåller sammanlagt tre ledare (3/4, 29/4, 1/6). 

Därtill kommer ytterligare en text av kortare format på ledarsidan den 22/5. Ledarna är i 

nedanstående figur markerade med X.  

     I april månad rapporteras om Palestinafrågan under totalt åtta dagar. För maj är siffran 

betydligt högre med 18 dagar. Resultatet för månaden juni är sju dagar. Notera att 

ledarartiklarna är inkluderade i dessa siffror.      

 

 

Datum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Totalt 

April   X          x x         x    x x X x  8 

Maj    x x   x   x  x x x   x x x x x   x x x x x  x 18 

Juni X   x      x  x  x         x         6 

32 

Figur 3. Nyhetsrapportering kopplad till Israel i Norrskensflamman 1/4 – 31/6 1948.    

 

 

Figur 3 visar att det av den aktuella periodens sammanlagda 91 dagar äger rum rapportering 

under totalt 32 av dessa. Denna siffra motsvarar procentuellt sett en publiceringsgrad om cirka 

35 %. Mest nyhetsintensiva dagar är för övrigt den 21 och 22 maj. 

     Någon redovisning av nyhetsmaterial i Norrskensflamman presenteras inte. Skälet härtill 

har att göra med tidningens avsaknad av utrikeskorrespondent som på plats kunnat skildra 

händelseförlopp och leverera redogörelser.      

 

Ledare 

Av Norrskensflammans tre ledare bär två stycken (29/4 och 1/6) signaturen H. P. Genast 

anades att denna signatur kunde tillhöra en viss Helmer Persson, mångårig medarbetare på 

Norrskensflamman och sedermera även chefredaktör. Efter att ha varit i kontakt med tidigare 
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chefredaktören Alf Löwenborg133 bekräftades mycket riktigt att signaturen H. P. stod för 

Helmer Persson och att Persson tillsammans med den dåvarande chefredaktören Helmer 

Holmberg134 sinsemellan brukade fördela arbetet med att skriva Norrskensflammans ledare. 

Vidare informerades om att Holmberg hade för vana att inte signera sina ledare. Dessutom 

hände det ibland, vilket var helt obekant för mig, att man p.g.a. bristande resurser klippte och 

publicerade ledare ur tidningen Ny Dag.  

 

3/4 ”Svek mot Palestina” 

Norrskensflammans ledare ”Svek mot Palestina” från den 3 april är osignerad och inleds med 

en kort redogörelse över den senaste tidens händelser i Palestina. Storbritanniens och USA: s 

agerande kritiseras hårt: 

 

 Britterna har som vanligt förstått att spela ut vissa ledare för de båda folken mot 

 varandra, och även från USA fick oroselementen, främst de extrema judiska  

  sionisterna, ett omfattande stöd.135 

 

Delningsbeslutet och de kompromisser som därigenom kunde komma till stånd uppnåddes 

enligt skribenten ”främst tack vare Sovjetunionens ansträngningar”.136 Att tidningen 

sympatiserar med kommunismen och Sovjetunionen är även för den oinvigde mycket 

uppenbart i den här ledaren.  

     I själva verket domineras ledaren av kritiken gentemot Storbritannien och USA, vilka bär 

skulden till vad som nu sker i Palestina. Man skriver härom:  

 

 Engelsmännen, som upprätthåller den strängaste kontroll över Palestinas 

 gränser och särskilt vinnlägger sig om att hålla judiska immigranter borta,  

 släppte igenom massor av arabiska band med vapen och allt. Dessa band  

 tillåtes formera sig som reguljära militäravdelningar, de håller militärparader 

 och deras ’överbefälhavare’ utslungar krigshotelser mot judarna. Allt detta 

 sker med Labourregeringens tillstånd. […] Britterna har sålunda plan- 

 mässigt organiserat det inbördeskrig, som nu rasar i Palestina och kräver  

 hundratals offer […].137     

 
                                                
133 Alf Löwenborg, 2008-03-20.  
134 Helmer Holmberg var chefredaktör på Norrskensflamman under perioden 1944-1956.  
135 Norrskensflamman, 1948-04-03.  
136 Ibid.  
137 Ibid.  
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Argumentationen präglas rakt igenom av kritiken gentemot västmakterna i form av 

Storbritannien och USA. 

     Vidare anser man att judarna blivit utsatta för ett svek då: 

 

 Trumanregeringen138, som tidigare stött FN-beslutet […] nu plötsligen gjort en 

 kovändning. […] Den avstår från planen på judiska och arabiska stater i  

 Palestina och vill i stället föra över landet till FN-mandat – givetvis på ett  

 sätt som ger amerikaner och britter fortsatt kontroll över Palestina. Löftena 

 till judarna har svikits.139  

 

Orsaken härtill beror främst enligt skribenten på ”ARAMCO: s (American-Arabian Oil 

Company) intressen”140 som syftar till att exploatera olja från Mellanöstern, ty: ”För 

oljekapitalets profit offras löftet till judarna om ett eget land.”141  

     Skribenten avslutar med att ge en sammanfattning där denne klart och tydligt formulerar 

sin syn på saken:  

 

 På oljekungarnas och andra kapitalfurstars order vill regeringarna i London 

 och Washington bryta FN: s beslut, svika löftena till Palestinas folk och  

 förlänga inbördeskriget. Den enda stormakt, som upprätthåller respekten för 

 FN: s beslut och försvarar Palestinabefolkningens intressen, är Sovjet-  

 unionen.142 

 

29/4 ”Imperialismen och Palestina” 

Den 29 april återkommer Norrskensflamman på ledarplats till ämnet Palestina, denna gång 

med Helmer Persson som ledarskribent. Argumentationen är i mångt och mycket densamma 

som i ledaren från den 3 april. Storbritannien och USA anklagas återigen för att bedriva en 

imperialistisk utrikespolitik där judar och araber utnyttjas likt brickor i ett stormaktspolitiskt 

spel:  

 

 I verkligheten ligger det så till, att både judar och araber får tjänstgöra som 

 spelbrickor i det imperialistiska spelet om Mellersta Östern inklusive 

 Palestina.143   

                                                
138 Harry S. Truman var vid denna tidpunkt Förenta Staternas president.  
139 Norrskensflamman, 1948-04-03.   
140 Ibid.  
141 Ibid.  
142 Ibid.  



 41 

Två faktorer lyfts fram som särskilt viktiga i den pågående konflikten. För det första, USA: s 

allt starkare roll i Mellanöstern vilken syftar till att kontrollera oljetillgångarna i regionen. För 

det andra, USA: s och Storbritanniens beslut att mobilisera ”alla sina agenter för uppgiften att 

tillspetsa kampen”144 för att på så vis åstadkomma en situation som skulle kunna legitimera ett 

kraftfullt militärt ingripande. Ett sådant ingripande skulle enligt Persson välkomnas av de 

amerikanska storkapitalisterna. 

     Utöver detta bjuds läsaren på en historielektion där det slås fast att:  

 

 […] där imperialismens makt brutits, där har också striderna mellan de olika 

 folkslagen upphört och efterträtts av ett broderligt samarbete.145   

 

Ett utmärkt exempel på detta är Sovjetunionen ty: ”numera lever alla folk i Sovjetunionen i 

fred med varandra och inget förtryck existerar av någon nationell minoritet”.146 

 

1/6 ”Palestinakriget”  

Precis som i fallen med de båda tidigare ledartexterna kännetecknas även denna Perssonska 

ledare av kritiken mot Storbritannien och USA. Argumentationen bygger på en imperialistisk 

kritik och retoriken är i stort sett densamma som i ledaren från den 3 april: ”Helt i linje med 

den traditionella imperialistiska politiken organiserade engelsmännen kriget innan de lämnade 

Palestina.”147 Någon egentlig vilja från Storbritannien och USA: s sida att verka för bestående 

fred tycker Persson sig inte kunna se:  

 

 Bäst är emellertid att inte göra sig allt för stora illusioner beträffande viljan 

 hos England och Amerika att åstadkomma en för bägge parter rättvis fred i 

 Palestina.148   

 

Intressant här är ändå att man nu på ett mer uttalat sätt än tidigare ger uttryck för sitt stöd, om 

än ganska subtilt, för den judiska staten Israel:  

 

  

                                                                                                                                                   
143 Norrskensflamman, 1948-04-29.  
144 Ibid.  
145 Ibid.  
146 Ibid. 
147 Norrskensflamman, 1948-06-01. 
148 Ibid.  
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 Det engelska förslaget i säkerhetsrådet, som gick ut på fyra veckors vapenvila 

 och embargo på vapenleveranser till båda parterna, ställdes trots att vem som 

 helst förstår att detta måste verka ödesdigert för Israel och förmånligt för 

 arabstaterna. Judarna är i starkt behov av vapen och manskap, medan 

 araberna har alla möjligheter att mobilisera ett väldigt uppbåd av trupper 

 och vapen, oavsett ett eventuellt vapenembargo.149  

 

22/5 ”Det senaste kriget”  

Utöver de tre ledare som redan redogjorts för påträffades ytterligare en text av kortare format 

på ledarsidan den 22 maj. Några rader ur denna text lyfts här fram, då den enligt min mening 

innehåller ett par intressanta formuleringar. Skribenten, vilken torde vara Helmer Holmberg 

då signatur ej föreligger, kommenterar bl.a. erkännandet av Israel. Han skriver:  

 

 Annorlunda förhåller det sig med det erkännande som givits av  

 Sovjetunionen och Polen [skribenten gör här en jämförelse med USA].  

 I dessa länder regerar det arbetande folket, icke olje- eller andra  

 kapitalister, och dessa regeringars erkännande av Israel uttrycker deras  

 konsekventa försvar för FN: s principer och de små folkens rätt.150  

 

Ovanstående formulering antyder att skribenten ser arabstaterna såsom styrda av 

oljekapitalister och deras intressen. Lägg till detta det faktum att skribenten på spridda ställen 

i texten använder uttrycket ”feodalfurstar” för att beskriva de arabiska ledarna och fram tonar 

en, enligt min mening, mycket negativ syn på det arabiska samhället. Israel å andra sidan, är 

ett land som likt Sovjetunionen och Polen befolkas av en hårt arbetande befolkning och torde 

därför framstå som något av ett idealsamhälle.  

     Vidare fördöms de arabiska krigshandlingarna i vad som måste betecknas som mycket 

kraftiga ordalag:  

 

 Den brutalitet med vilken arabfurstarna för kriget är ett ytterligare skäl 

 att snabbt göra slut på slaktandet.151 

 

 

 

 

                                                
149 Norrskensflamman, 1948-06-01.  
150 Norrskensflamman, 1948-05-22.  
151 Ibid.  
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5 Sammanfattning 

 

 

 

 

Den sammanfattning som här redovisas är upplagd enligt följande: (1) resultatet av ledar- och 

nyhetsmaterialet i DN, (2) resultatet av ledar- och nyhetsmaterialet i Arbetet, (3) resultatet av 

ledarmaterialet i Norrskensflamman, (4) komparation DN – Arbetet – Norrskensflamman. 

     (1) Inledningsvis kan beträffande resultaten i DN konstateras att det är den tidning som i 

denna jämförelse har den mest frekventa nyhetsrapporteringen – ca. 74 %. Detta i sig är föga 

överraskande. DN hade i denna tidningstrio den största läsarkretsen och bäst förutsättningar 

att finansiera de kostnader som uppstår med att ha utsända medarbetare på plats i 

händelsernas centrum.  

     De tre ledarna i DN uppehåller sig kring en rad olika områden såsom: den judiska 

invandringen till Palestina och dess betydelse, kritiken gentemot England, de militära 

styrkeförhållandena mellan Israel och arabländerna, den växande antisionismen i regionen och 

Bernadottes roll som medlare. Den kritik som riktas mot England är anmärkningsvärd och 

överraskande. Inte nog med att England med dess regering i spetsen får klä skott för kaoset i 

Palestina, landet anklagas dessutom för att understödja den arabiska sidan med militär 

utrustning och personal. Enbart tanken på att dessa resurser skulle kunna sättas i aktion mot 

judarna betecknas av DN såsom ”ytterst motbjudande”.152 Enligt Sune O. Persson finns det 

emellertid inget som stöder idén att England avsiktligen försökte skapa kaos i Palestina: 

 

 […] there is no evidence of any truth in allegations that the British deliberately 

 created chaos in Palestine to prove their indespensibility [and to be invited to 

 stay]. Apart from Iraqi statements […] I have found no primary sources  

 proving the supposed British masterplans to support the Arabs with the purpose 

 of helping them defeat the Jews, and thereby, maintaining British influence in  

 Palestine through agreement[s] with the coming Arab government[s] of  

 Palestine.153    

 

                                                
152 DN, 1948-05-16.  
153 Persson, Sune O., Mediation & Assassination: Count Bernadotte´s Mission to Palestine 1948 (1979) s. 79-80.   
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Persson menar att Englands avoga inställning till judarna berodde på, som han uttrycker det, 

”Bevins general sympathy for underdogs but also because of his bitterness over Zionist 

pressure tactics and Jewish terrorism in Palestine.”154 Dessutom anser han att skepsisen 

gentemot Israel ”was increased by fears that the strong socialist tendencies among the Israeli 

leadership, almost all of whom were born in Eastern Europe, would draw Israel into the 

Soviet dominated orbit”.155 På DN tycks man inte ha hyst några farhågor av det här slaget 

vilket ter sig en aning märkligt mot bakgrund av tidningens västvänliga hållning under 

ledning av Herbert Tingsten. 

     Karakteriserande för samtliga DN-ledare är den återkommande kritiken av arabstaterna och 

deras agerande. Särskilt kritiseras dessa länder för att strunta i FN: s beslut från den 29 

november 1947 som fastslår Israels rätt att få existera.  

     Nyhetsrapporteringen i DN omfattar fyra artiklar. Kännetecknande för de i kronologiskt 

avseende första två av dessa (16/5 och 18/5) är idén om det judiska folkets historiska rättighet 

till en egen stat i Palestina. Judarna beskrivs här som hemlängtande, trånande löftets land och 

det historiska perspektivet är påtagligt. De bägge senare artiklarna (25/5 och 20/6) präglas av 

skarp antiarabisk rapportering. Allra mest påtagligt blir detta den 25 maj då araberna, i detta 

fall egyptierna, framställs som terrorister. Judarna å andra sidan beskrivs som fredliga 

kolonisatörer som arbetar hårt för att bygga upp den nya judiska staten Israel. Kopplingen 

judiska kolonisatörer – arbetare gör det befogat att i detta avseende tala om ett socialistiskt 

perspektiv.  

     (2) Arbetets två ledartexter är tämligen olika sett ur ett innehållsmässigt perspektiv. 

”Vaktavlösning i Palestina” från den 15 maj behandlar det rådande läget i Palestina, 

engelsmännens uttåg och Palestinafrågan utifrån ett stormaktspolitiskt perspektiv. Precis som 

i DN kritiseras engelsmännen hårt för att ha svikit sina löften till judarna. Judarna har, anser 

man rätt till ett nationellt hem i Palestina. Det råder inget tvivel om att skribenten här 

sympatiserar med den judiska saken. Ändå är detta en ledare som inte entydigt och med 

absolut självklarhet tar ställning till förmån för den judiska parten i konflikten. Exempelvis 

fördöms Sternligan och Irgun Zwai för sina terroraktioner riktade mot engelsmännen. Även 

det judiska agerandet i FN kritiseras. Ledaren framstår därför som förhållandevis balanserad.  

     Annorlunda förhåller det sig då med Christenssons text ”Arabernas krig mot sionismen” 

den 21 maj. Redan efter de inledande raderna står det klart att skribenten hyser en mycket 

negativ inställning gentemot arabländerna. Argumentationen saknar helt och hållet nyansering 

                                                
154 Ibid. s. 80.  
155 Ibid. s. 80.  
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och balansering och framstår därför närmast som en partsinlaga. I likhet med DN anser även 

Christensson att det judiska samhället ur social och politisk synpunkt representerar ett 

framsteg jämfört med det gamla arabiska feodalsamhället. Det moderna, judiska Israel ställs 

mot det arabiska, gammeldags och ojämlika Palestina. Skillnaderna mellan de två 

samhällssystemen är således, enligt Christensson, fundamentala, vilket får dem att framstå 

som varandras motsatser.  

     Nyhetsrapporteringen i Arbetet omfattar i denna studie två artiklar. Utmärkande för båda 

dessa är framförallt en sak – beundran. Denna beundran bottnar sig i en djup respekt över vad 

judarna, med små medel, lyckats åstadkomma i Palestina inom framförallt det ekonomiska 

området. På det sociala området är det de israeliska kibbutzsamhällena som väcker beundran. 

Ingen annanstans har man med sådan framgång förmått förena socialism, kollektivism och 

arbete som i de israeliska kibbutzerna. Även i Arbetets nyhetsrapportering är det möjligt att 

tala om ett socialistiskt perspektiv, ty också i denna tidning föreligger en påtaglig koppling 

mellan judar och arbete. 

     Resultatet av undersökningen av ledar- och nyhetsmaterialet i DN och Arbetet ger 

sammantaget en bild av en klart projudisk rapportering. Gunnel Rikardsson kommer i sin 

avhandling, The Middle East Conflict in the Swedish Press (1978), fram till liknande 

resultat156 även om det är svårt att utifrån hennes studie dra några generella slutsatser 

angående just 1948-års rapportering.157 Rikardsson uttrycker emellertid själv viss förvåning 

över det entydiga resultatet av sin forskning: ”How is it possible that the results obtained from 

the Middle East material are so strikingly uniform in several cases and always to Israel’s 

advantage and to the disadvantage of the Arabs?”158  

     (3) Sett till ledarproduktion står sig Norrskensflamman väl i denna jämförelse. Det är i alla 

avseenden den minsta tidningen med minst resurser. Att så är fallet blir uppenbart först efter 

en inventering av dess nyhetsrapportering, som inte kan mäta sig med den hos DN och 

Arbetet. 

     Det vållar inga svårigheter att lokalisera den röda tråden i Norrskensflammans ledare som 

helt domineras av kritiken mot England och USA och stödet till Sovjetunionen. Denna linje är 

inte överraskande på något sätt. Att England och USA, det kommunistiska Sovjetunionens 

huvudfiender vid denna tidpunkt, fördöms, är vad man kan förvänta sig. Inte heller 

argumenten med vilka kritiken framförs (imperialism, strävan att kunna kontrollera 

                                                
156 Rikardsson, Gunnel, The Middle East Conflict in the Swedish Press (1978) s. 61-98.  
157 Rikardsson undersöker i sin avhandling perioden 1948-1973.   
158 Rikardsson, Gunnel, The Middle East Conflict in the Swedish Press (1978) s. 100.  
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oljetillgångarna i Mellanöstern osv.) överraskar. Det som däremot överraskar är den välvilja 

med vilken man ser på etablerandet av en judisk stat i Palestina, ty den bryter på ett markant 

sätt med den traditionella antisionistiska, marxistiska idétraditionen. En idétradition som 

enligt Bachner bygger på uppfattningen att det kapitalistiska samhället är ett judiskt 

samhälle159 och juden en kapitalist och utsugare. I konsekvensens namn borde detta 

tankemönster komma till uttryck i Norrskensflamman (och kanske också i Arbetet) men så är 

inte fallet. Den naturliga frågan blir därför hur det kan förhålla sig på detta sätt? Bachner 

menar att: ”[…] tendensen att idealisera Israel och de israeliska judarna (kan) förstås som ett 

sätt att släta över ett problematiskt förflutet, en flykt från eller ett substitut för en verklig 

konfrontation med andra världskrigets erfarenheter”.160 Denna tanke framstår som högst 

sannolik och är i varierande utsträckning applicerbar på samtliga tre tidningar.  

     (4) En komparation av DN, Arbetet och Norrskensflamman visar, som vi kunnat se, på 

betydande likheter. Alla ger de uttryck för, om än i varierande grad, stöd till den judiska staten 

Israel. Mest prosionistisk i sin rapportering överlag (ledare och nyhetsrapportering 

sammantaget) är DN. Inte minst på grund av Hamrins texter som präglas av en djup sympati 

och medlidande med det judiska folket. 

     Semitjovs rapportering i Arbetet är även den starkt prosionistisk. Hans beundran över de 

judiska insatserna i Palestina är oerhört stor. Dessa resultat överensstämmer med Bachners 

uppfattning då han anser att: ”Den mest uttalat Israelvänliga hållningen återfinns i den 

socialdemokratiska och liberala pressen. I många socialdemokratiska tidningar förmedlas en 

stark tro på Israel som ett socialistiskt, egalitärt och demokratiskt föregångsland”.161 Det 

senare konstaterandet stämmer väl in på Semitjovs rapportering i Arbetet.  

     En annan sak som de tre tidningarna har gemensamt är tendensen att skildra de judiska 

kolonisatörerna som arbetare. Man kan således med fog hävda att ett socialistiskt perspektiv 

föreligger. I DN påträffas dock även det judiska historiska perspektivet då judarna här, 

företrädesvis av Hamrin, framställs såsom hemlängtande. 

     På det hela taget dominerar likheterna, även om det går att lokalisera skillnader. Som 

exempel härpå kan nämnas det faktum att DN är ensam tidning att kommentera Bernadottes 

medlarinsatser. Detta sker den 10 juni i ledaren ”Vapenvila i Palestina” (se s. 15) i vilken 

Bernadotte erhåller mycket beröm. Avsaknaden av kommentering angående Bernadottes 

insatser i Arbetet och Norrskensflamman är svårtolkad. En tänkbar förklaring är att man 

                                                
159 Bachner, Henrik, Återkomsten (1999). 
160 Ibid. s. 99.  
161 Ibid. s. 92.  
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tillmätte hans engagemang mindre signifikans för händelseutvecklingen i Palestina än vad 

man gjorde på DN.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Källförteckning 

 
 
 
 
Ahlmark, Per, (1992). Tyranniet begär förtroende. Stockholm: Ratio Förlag. 
 
Bachner, Henrik, (1999). Återkomsten. Antisemitism i Sverige efter 1945. Stockholm: 
Bokförlaget Natur och Kultur.  
 
Ben-Gurion, David, (1964). Israel – mitt liv – mitt land. EFS-förlaget. 
 
Florén, Anders och Ågren, Henrik, (2006). Historiska undersökningar. Grunder i historisk 
teori, metod och framställningssätt. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.  
 
Gilbert, Martin, (1998). Israel: A History. London: Doubleday/Transworld Publishers Ltd. 
 
Hahn, Stefan, Brody, A. och Fürstenberg, Wulff, (1970). Judarnas historia. Stockholm: 
Bokförlaget Prisma. 
 
Hansson, Svante, (1972). Sionism. Stockholm: Proprius Förlag.  
 
Hedenius, Ingemar, (1974). Herbert Tingsten, människan och demokraten. Stockholm: P.A. 
Norstedt & Söners Förlag. 
 
Holme, Idar, Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1991). Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jarrick, Arne & Josephson, Olle, (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för 
uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur.  
 
Meyerson, Per-Martin, (2005). Staten Israel. Drömmar och verklighet. Malmö: Sekel 
Bokförlag. 
 
Persson, Sune O., (1979). Mediation & Assassination: Count Bernadotte´s Mission to 
Palestine 1948. London: Ithaca Press. 
 
Rikardsson, Gunnel, (1978). The Middle East Conflict in the Swedish Press. A content 
analysis of three daily newspapers 1948-1973. Stockholm: Esselte Studium. 
 
Samuelsson, Kurt, (1983). Minnen 1921-1958. Malmö: Liber Förlag. 
 
Semitjov, Wladimir, (1948). En stat är född: kampen om Israel. Stockholm: Federativs 
Förlag. 
 
Sjögren, Karin, (2001). Judar i det svenska folkhemmet. Minne och identitet i Judisk krönika 
1948-1958. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 
 
Tingsten, Herbert, (1957). Det hotade Israel. Stockholm: Wahlström & Widstrand. 



 49 

Tingsten, Herbert, (1963). Mitt liv, tidningen 1946-1952. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners 
Förlag. 
 
Wärenstam, Eric, (1949) Det händer i Israel. Stockholm: Förlaget Filadelfia. 

 
 

Tidningar och tidskrifter 
 
Arbetet 1948-04-01 – 1948-06-30. 
 
Dagens Nyheter 1948-04-01 – 1948-06-30. 
 
Norrskensflamman 1948-04-01 – 1948-06-30. 
 
 

  Internetkällor 
  
Gustafsson, Karl Erik & Hedin, Östen. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=116947. 2007-12-03 
 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271939. 2007-12-03 
 
http://www.immi.se/kultur/authors/ryssar/semitjov2.htm. 2008-04-14   
 
 

  Muntliga källor 
 
Alf Löwenborg, f.d. chefredaktör på Norrskensflamman, 2008-03-20. 
 

                                     



BILAGA 1 

Källa: Meyerson (2005), s. 113. 


