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1.0 Inledande del 

 

1.1 Inledning  

 

”Orientalism can be discussed and analyzed as the corporate institution for dealing with the 

Orient—dealing with it by making statements about it, authorizing views of it, describing it, 

by teaching it, settling it, ruling over it: in short, Orientalism as a Western style for 

dominating, restructuring, and having authority over the Orient.”(Edward Said) 1 

 

I alla tider har människor förmodligen varit intresserade av att utforska och undersöka det 

som uppfattas som främmande, med en blandning av nyfikenhet och fruktan. 

Undersökningsobjekt har varit allt ifrån ursprungsbefolkningar och miljöer till olika religiösa 

grupper, som alla har utsatts för en granskning och beskrivning. Under årtusenden har 

människor begett sig ut på resor till främmande länder och mött nya människor som 

säkerligen på flera sätt varit olika dem själva. Många av de äldsta litterära texterna består av 

reseskildringar och på 1800-talet var de ett vanligt inslag i litteraturen. Förutom att beskriva 

sin omgivning så är det själva resenären som får agera huvudrollsinnehavare. Det är 

författaren som skildrar sina egna händelser och äventyr. Både kända och okända människor 

gav sig ut på resande fot, vissa fick reseskildringar publicerade i tidningar eller bokform. En 

del reseskildringar blev oerhört populära och tog stor plats i den litterära sfären. 2  

 

Under modernismen, nationalismen och kolonialismens era, som inleddes i slutet 1700-talet, 

skedde en förändring i Europa. Den industriella revolutionen hade sakta men säkert inletts och 

nya tekniska fenomen såg dagens ljus. Flera nya idéer och begrepp framträdde. Det var till 

exempel nu som tanken om en nationell identitet tog kraft. Den nya nationsidén 

karakteriserades av en sorts föreställning om en folktillhörighet där man delade språk, 

religion, kultur etc. med varandra. I och med nationalismens framtågande så blev också 

olikheterna mellan olika länder mer framträdande.3 Likaså kom den orientaliska 

kolonisationen att på allvar ta fäste. Ett startskott för den orientaliska kolonisationen anser 

många var när Napoleon år 1798 kom för att erövra Egypten. Napoleon kom för att erövra 

                                                           
1 https://www.azquotes.com/quote/717408?ref=orientalism 
2 Lidström 2015, s. 13 
3 Hjärpe 2002, s. 123-–25 
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landet med alla möjliga medel. Förutom diverse krigiska aktioner där landområden skulle 

erövras så var Napoleons intention att dokumentera landet han besökte och de upplevelser 

som han var med om. Till hjälp hade Napoleon anställt en stab med olika yrkeskategorier. 

Bland annat hade han med sig vetenskapsmän, författare, forskare, och biologer med flera. 

Erövringen skedde på Afrikas kontinent och ett område som kom att kallas för främre 

orienten. Det här var en tämligen outforskad världsdel som många i Europa intresserade sig 

för. Här gör bilden angående occidenten och orienten inträde, enligt orientalistforskaren Said. 

Orienten beskrevs ofta som en mystisk och annorlunda plats medan occidenten (det 

västerländska Europa) fick fungera som ett normgivande exempel i hur människor levde. 

Napoleons rapportörer lade fram flera skildringar med sitt europeiska perspektiv som mall när 

de beskrev orientens befolkning och dess förehavanden. I flera fall så var dessa rapporter 

fyllda med felaktigheter och fördomar. Den normgivande occidenten bliv en tydlig motpol till 

orienten. Rapporterna från Egypten fick stor genomslagskraft och la på många sätt grunden 

för den kunskapstradition som spreds om orienten.4  

 

Under 1800-talet blåste det en vind av intresse för världen bortom Europa, en sorts romantisk 

exotism. Det var inte bara krigsherrar och deras vetenskapsmän som nu reste till orienten utan 

vanliga människor. Flera av dessa resenärer författade ner sina upplevelser som sedan spreds i 

Europa.5  Religionshistorikern Mattias Gardell skriver att det är under 1800-talet som den 

allmänna Islamofobin på riktigt får fäste i Europa. I flera beskrivningar från orienten, såväl 

privata och offentliga, så anser Gardell att det framkommer fördomsfulla föreställningar om 

hur den muslimska människan var. Förutom att muslimerna genom historien ständigt har varit 

kristendomens främsta fiender så anser Gardell att en aversion skapats gentemot religionen då 

västerländska människor har försökt sig på att förklara vad islam är utan att veta vad 

religionen egentligen innebär.6  

 

Den bild som Napoleon gav la grunden till om hur den muslimska människan var och hur 

muslimska länder fungerade lärdes under en lång tid ut på Europas universitet. Så sent som på 

1920-talet lärdes det ut på universitet i Europa att muslimen var ett våldsbejakande släkte med 

en falsk religion och att orienten var befolkad av andra klassens människor.  Det här 

avspeglades ofta i litteratur under 1800-talet och i filmer under 1900-talets första hälft. 

                                                           
4 Said 1993, s. 33–35, 58, 118–126 
5 Landmark 2003, s. 13,  
6 Gardell 2014, s. 10,11, 18–20 
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Gardell skriver att det genomträngande temat i dessa filmer var att en vildsinnad och ond 

muslimsk man kidnappar och förgriper sig på en vit kvinna, som sedan räddas av modiga vita 

män som riskerar sina liv för hennes skull. Alla bilder av orienten var dock inte negativa och 

Gardell resonerar kring den motbild mot den våldsamma muslimska människan som också 

framkom i olika skildringar, där orienten i det närmaste beskrivs som en sensuell och mystisk 

plats med ormtjusare, förföriskt dansande kvinnor och vackra oaser.7 I Sverige fanns bland 

annat författaren och diktaren Heidenstam som vid flera tillfällen beskrev dessa exotiska 

miljöer och de vackra människor som han mötte under sina resor i orienten.8 Den här bilden 

lockade säkerligen många till att besöka orienten.  

 

Populariteten med att besöka orienten fortsatte vidare in på 1900-talet. Det finns ett stort antal 

reseskildringar från världens alla hörn. Landet som jag valt att fokusera på är Israel/Palestina 

och jag har valt att studera tio reseskildringar utifrån aktuellt ämne mellan åren 1926–1953. 

Varför jag valt just de här tio presenteras under rubriken ”Forskningsläge/tidigare forskning”. 

Reseskildringarna som jag valt innehåller information om författarens egna upplevelser och 

intryck. Med dagens mått mätt skulle man kanske kunna kalla dem för mycket fördomsfyllda 

skildringar. Reseskildringarna är färgade av den tid de producerades i, det politiska, 

kulturella, ekonomiska och religiösa klimatet som rådde i Sverige och i övriga Europa under 

den här tiden. Författarna kommer ifrån en kyrklig/frikyrklig miljö, vilket också har en stor 

betydelse i deras utformning. Det är viktigt att väga in att författarna kommer ifrån en helt 

annan kultur och med en annan religiös bakgrund när man läser dessa skildringar. Carina 

Lidström skriver i sin bok ”Berättande på resa” att reseskildringar/berättelser kan betraktas 

som en egen genre eller snarare en genrerepertoar trots att man inom skildringarna kan finna 

en stor variation och mångfald. Anledningen till det anser Lidström vara att varje skildring är 

skapat utifrån sin egen kontext och att vad som är relevant och populärt förändras över tid. 

Det viktigaste anser Lidström vara är att ha kännedom om den kontext som en reseskildring 

framkommit i och att försöka ha förståelse för de normer som författarna har haft och hur 

deras texter var tänkta att användas.9 

 

 

                                                           
7 Gardell 2014, s. 62–65, 67, 68, 71 
8 Said 1993, s.15, 26, 27 
9 Lidström 2015 s. 20–22 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur tio kyrkliga företrädare från Sverige såg på 

muslimen, vad de ger för bild av den muslimska människan och dess förehavanden i landet 

Israel/Palestina. Vad finns det för likheter och olikheter mellan muslimer och den 

normgivande europén som författarna identifierar sig med? Vilka diskursiva formationer 

kan vi utläsa i resenärernas texter? 

Genom att jämföra de olika texterna skall jag undersöka om en homogen bild går att 

presentera eller ej. Vidare frågeställning berör hur författarna ser på vem som har rätten till 

landet Israel/Palestina, tillhör landet den judiska befolkningen, araberna eller någon annan? 

 

Syftet är att försöka besvara följande frågor: 

- Hur beskrivs de muslimska människorna i texterna?  

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan texternas muslimer och européer? 

- Hur ser författarna på muslimens/arabens rätt att bo i Israel/Palestina?  

- Hur jämförs muslimen med juden?  

 

1.3 Innehåll och disposition  

Den här uppsatsen kommer efter dessa inledande delar innehålla en kort beskrivande del av de 

reseskildringar som jag valt att använda mig. Den största delen av uppsatsen består av en 

resultats del där jag ingående presenterar de olika bilderna av den muslimska människan. Här 

kommer jag att redovisa om jag funnit likheter eller olikheter samt anomalier. En viktig del av 

analysen är också är hur författaren ser på muslimens rätt att bo i Israel/Palestina. Likaså hur 

den muslimska människan jämförs med den judiska människan. Jag presenterar de diskursiva 

formationer som jag upptäckt i texterna. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och 

diskussion.  

 

1.4 Forskningsläge och tidigare forskning 

Inom ämnet, reseskildringar, har det under lång tid bedrivits forskning. Forskare har inte bara 

haft sin utgångspunkt i de rent historiska skeenden som beskrivs utan ämnet har också 

behandlats av många olika fält. Forskare med sin grund i etnologi, idéhistoria, antropologi 

med mera, har alla funnit sin egen infallsvinkel i studerandet av reseskildringar. Som jag 

tidigare nämnt har Edward Saids forskning om orientalism varit aktuell i mitt arbete. Jag har 

valt att använda mig av hans förklaringsmodeller angående orientalism samt hans uppfattning 
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om diskursanalysen. Jag har också influerats av Saids postkoloniala och poststrukturalistiska 

teoribildningar som presenteras mer ingående under rubriken ”Teoretiska utgångspunkter”. 

Saids forskning om orientalism som utkom år 1978 var på många sätt nyskapande och av 

mycket stor betydelse. I Saids bok ”Orientalism” förekommer ett viktigt förord av Sigrid 

Kahles (1993) där den svenska orientalismen behandlas grundligt. Saids bok om orientalism 

kom för 40 år sedan men vad han kommer fram till i sina analyser i sin forskning är lika 

aktuella idag. Ett bra exempel på det ser vi i forskaren och litteraturvetaren Dan Landmarks 

bok ”Vi, civilisationens ljusbärare. Orientaliska mönster i det sena 1800-talets litteratur och 

kultur” som utkom år 2003. Landmark skriver att hans forskning är inspirerad utav Saids 

tankar angående orientalism och att de har fått utgöra själva stommen till hans forskning. 

Landmark diskuterar i sin bok att Saids forskning främst är inriktad på brittisk och fransk 

orientalism, men att den ändå kan appliceras när man studerar svenska texter. Anledningen till 

det är att Landmark anser att vi i Sverige under en lång tid har haft litterära kopplingar till 

framför allt Frankrike och att deras litteratur har smittat av sig på den svenska gällande 

struktur, idéer, fördomar och framställningssätt. Likaså var Sverige en del av den europeiska 

orientalismen som svepte över Europa under 1800-talet. Sverige var inte heller något isolerat 

land under den här tiden utan såväl tankeställningar som litteratur hittade hit, skriver 

Landmark. Landmarks forskning fokuserar på sent 1800-tal. I sin bok tar han vidareupp 

viktiga orientaliserade nittitalister. Han nämner bland annat Levertin, Elkan, Waldenström, 

Beskow, Norlander, Lagerlöf och Kuylenstjerna. En närmare beskrivning av några av de här 

författarna finns i kapitlet ”Bakgrund”.10  

 

En annan svensk forskare som använder sig av liknande diskurser och teoretiska 

utgångspunkter är Carina Lidström som är docent i litteraturvetenskap. I sin bok ”Berättare 

på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667–1829” understryker hon dock att hon till 

skillnad från t.ex. Landmark inte bara är intresserad av resenärernas subjektiva bild utan också 

vill lägga fokus på själva resenären som berättare. Lidström lägger stor vikt vid 

förmedlingsperspektivet och säger att en reseberättelse på flera sätt kan vara som ett 

självporträtt. Lidström tar upp den auktoritära position som en reseskildrare kan inta, som i 

sin tur direkt kan kopplas till Foucaults teori om olika maktstrukturer.11  

 

                                                           
10 Landmark 2003, s. 13–25 
11 Lidström 2015, s. 25–28 
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Inom svensk forskning finns det en rik fauna kring forskning om omvärldsbilder. En bok som 

kommit att utgöra en i princip normgivande beskrivning av omvärldsbilder är Åke Holmbergs 

”Världen bortom Västerlandet” i två verk. I boken berättar Holmberg om händelser i 

österlandet utifrån en icke-eurocentriskt perspektiv. I Holmberg verk läggs mycket fokus på 

religion, jordbruks- och industriella framsteg samt hur samhället utvecklats i öst.  

 

Forskningsläget för att studera reseskildringar är mycket gott. Det finns hundratals 

reseskildringar att tillgå. Anledningen till att jag har valt tio reseskildringar där författarna har 

en religiös bakgrund är att jag har velat undersöka om deras egna kristna tro avspeglar sig i 

hur de beskriver den muslimska människan. Använder författarna sin egen religion som 

måttstock och validerar de sina åsikter med hjälp av den kristna kontext som de befinner sig i? 

Till exempel så har jag varit intresserad av om författarna jämför sin egen religion med islam 

samt om de använder bibeln som rättesnöre.  Jag har valt att undersökningsperiod som stäcker 

sig mellan år 1926–1953. Under de här åren skedde en stor förändring i regionen. Staten Israel 

bildades och muslimernas tillvaro förändrades på många sätt. Således har det varit intressant 

att undersöka om bilden av muslimen förändrats under den här perioden eller om liknande 

beskrivningar förekommer. Min forskning syftar till att ge en fördjupad bild av de tio 

”religiösa” reseskildringarnas bild av muslimen och hans förehavande i området. Saknaden av 

en sådan här kvalitativ forskning kan komma till användning samt utvecklas i framtiden.  

 

1.5 Teoretiska utgångspunkter 

Som författare av en reseskildring gör man anspråk på att beskriva inte bara sin resa utan 

också de omgivningar och människor som man träffar. Författarens utgångspunkt är att 

skildra hur det ser ut på en plats, utifrån deras egna perspektiv. Författaren utgår ifrån sina 

egna sanningar, sina fördomar och sin egen agenda. Vad som beskrivs bär ofta spår av olika 

sorters maktpositioneringar, som Foucault ofta beskriver i sin maktteori. Foucault beskriver 

makt som en relation mellan människor, själva maken är inte något som existerar utan det 

som finns är flertalet olika maktrelationer, ett så kallat styrkeförhållande. De här 

styrkeförhållanden kan bland annat finnas mellan olika människor, mellan olika grupper där 

en utav parterna är överlägsen. Det kan handla om fysisk styrka, intelligens, könsidentiteter, 

ekonomi, religion etc. En maktrelation kan förändras, den behöver inte vara beständig men 

parterna i förhållandet måste acceptera styrkeförhållandet för att det ska fungera. Makt är 
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enligt Foucault ingen egenskap utan beskrivs som ett dynamiskt förhållande som kan 

förändras och utvecklas.12  

 

I många reseskildringar handlar det ofta om att se sin egna sfär som normgivande och de nya 

plaster och människor de träffar som icke-normgivande. Det blir tydligt författarna beskriver 

bland annat religion, klädsel, sociala förhållanden etc. Författarens auktoritet att berätta om 

dessa saker som icke-normgivande gör att de sätter sig själva i en maktposition över dem han 

beskriver. Dock så måste auktoriteten accepteras av läsaren för att strategin om en 

maktposition ska vidhållas.13 Författaren till en reseskildring bestämmer vad som skall 

förmedlas, vad som är relevant och säger sig ha kunskapen om vad som sker genom att de 

befinner sig på den geografiska platsen som de beskriver, de blir således läsarens man/kvinna 

på plats. Syftet med en reseskildring kan variera. Man kan dock inte bortse från aspekten att 

de ofta har en kunskapsförmedlande prägel. Författarens syn på vad som är sanning och 

kunskap påverkar således läsaren. Författaren beskriver därför en subjektiv bild istället för en 

objektiv.   

 

En annan viktig teoretisk utgångspunkt är Edward Saids postkoloniala tankar. Said talar om 

orienten och dess människor som en motpol till occidenten. Said går så långt som att säga att 

orienten i princip var en europeisk idé och uppfinning. Said talar om en imperialistisk rasism 

som har sina grunder i den populära klassificeringsmodell som uppstod under 1700-talet i och 

med Carl von Linnés forskning, och som utvecklades till att handla om olika människor/raser 

under 1800-talet. När olika människor besökte orienten och skildrade den gjordes det via ett 

europeiskt framställningssätt, det västerländska subjektet undersökte och granskade det 

österländska objektet. Det blir således européns bild av orienten som presenterades. Saids 

begrepp orientalism bygger på en huvudsaklig uppfattning om en skillnad mellan öst och väst. 

Ett begrepp som Said ofta använder är ”den andra”, med det statuerar han den ojämlika 

relationen som fanns mellan öst och väst. Det var en ojämn maktbalans där de koloniala 

länderna var förtryckta och deras invånare ansågs vara lägre stående än den västeuropeiska 

människan. Said beskriver att den här uppfattningen har präglat många orientskildrare genom 

åren.14 De grundläggande skillnaderna går att utläsa i så väl samhällsbeskrivningar, 

beskrivningar av människor och religion, politik med mera där den överlägsna koloniala 

                                                           
12 Hörnqvist 1996, s. 28–31 
13 Lidström 2015, s. 25–29, Nyman 2013, s. 23 
14 Nyman 2013, s. 23-25, Said 2016, s. 63–69, Landmark 2003, s. 36–37 
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attityden lyser igenom. Orienten tvingades att ikläda sig rollen som en orientalisk plats enligt 

Said. En maktrelation uppstod, precis som de Foucault talar om, där styrkeförhållandets 

starkaste part var väst. Dock understryker Foucault och Said att allt som skrivits om orienten 

inte är lögner. Said tar upp problemet med den romantiserande exotism som ofta förmedlades 

under kolonialtiden. Vackra oaser, jasmindoftande trädgårdar, vackra beduinkvinnor samt en 

frisläppt spiritualism som ansågs inte finnas i Europa vid den här tiden.15 

  

Dessa teoretiska utgångspunkter är dock inte utan problem. I vissa fall kan Saids 

postkoloniala tankar krocka med Foucaults maktteori. Enligt Foucault finns det ingen absolut 

sanning, istället fokuserar han om olika diskursiva former där den enskilda författarens egna 

åsikter hamnar i fokus. Medan Saids tankar om orienten som något konstruerat av européer 

ger en mer kollektiv bild där det i princip är omöjligt för en författare att skildra orienten på 

ett objektivt sätt.  Said diskuterar den enskilda författarens inverkan men inte på vilket sätt 

deras skildringar kunde uppstå. Foucault går mer in på djupet för att försöka förklara och 

förstå varför människorna tycker som de gör och vilka maktfaktorer som används när en 

människa beskriver en annan. På så sätt kan Saids kollektiva diskurs om orienten ibland 

krocka med de olika diskursiva former som Foucault föredrar.  

 

Det går också att tala om en religiös diskurs som en teoretisk utgångspunkt. Flera av 

författarna utgår från att deras kristna tro är den sanna och att islam är den falska. 

Kristendomen får stå för den moderna religionen kopplat en ordnad civilisation, ett effektivt 

och renligt samhälle medan islam inte alls passar in i den beskrivningen. Inom den religiösa 

diskursen så ingår det nästan alltid en tro eller förhoppning på att den judiska befolkningen 

skall återvända till Palestina, precis som Gud utlovat. Där ska löftet om judarnas land infrias, 

allt enligt Guds plan. 

 

1.6 Metod  

Metoden för att undersöka texter dessa har en jämförande prägel. Min forskning består utav 

en kvalitativ undersökning där jag fokuserar på hur en viss grupp under en viss tid skildrade 

den muslimska människan, hur muslimen jämförs med juden samt territorial rätt i 

Israel/Palestina. Jag har använt mig av diskursanalytiska verktyg. Till att börja med har jag 

undersökt hur språket har använts, vilka ordval som gjorts. Det är av största relevans att 

                                                           
15 Said 2016, s. 63–73 
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undersöka vilka ord som författarna har använd för att beskriva deras omvärld samt de 

värderingar som läggs in i dessa ord. Ordvalen avspeglar inte bara författarens värderingar, 

utan genom att välja specifika ord går det också att utläsa olika maktrelationer och 

identitetsformer. Således är det viktigt att kritiskt undersöka varför en författare valt just de 

orden som han gjort. På så sätt har jag kunnat leta efter en mer underliggande mening av vad 

som skrivits.  Användandet av metaforer och implikationer har varit en del av texterna och det 

har varit ett viktigt verktyg i min analys. Vad blir konsekvensen av det som skrivs? Jag har 

undersökt om författarna har som avsikt att måla upp en viss bild av till exempel muslimen 

och i så fall varför. Likaså har det varit av stor vikt att undersöka hur relationen mellan 

subjekt och objekt behandlas (t.ex. den muslimska människan och hennes omgivning). I dessa 

relationer framgår det inte bara vem som sitter på en maktposition, utan det går också att 

utläsa vilket socialt system som präglat författaren genom att de uttrycker sina beskrivningar 

om andra människor på ett normativt sätt utifrån sin egen självbild.  På så sätt reproduceras 

deras egna kulturella och sociala system.  Det här går också att undersöka utifrån olika 

ekvivalenskedjor (de associationer som ord skapar). Genom att författarna använder 

värdeladdade ord som läsaren lätt kan identifiera sig med så minskas läsarens tolkningsram. 

Till exempel går det inte att associera ordet smuts med något annat än orenlighet. Författarna 

skapar antingen med uttalade eller outtalade ord också associationer mellan ord, till exempel 

att arab synonymt med fattig. Författarna kan genom att använda negativa eller positiva 

associationer vinna sympati eller medhåll. En viss beskrivning kan till exempel sätta 

författaren i en maktposition. Författaren kan bland annat konstruera grupperingar i sin text 

som gagnar dem själva. Genom att undersöka modaliteten i texterna har jag kunnat utläsa dess 

karaktär och trovärdighet. Författarna av reseskildringarna aspirerar antagligen på att berätta 

sanningen men genom att studera vad som egentligen sägs så kan trovärdigheten i deras 

skildringar minska. Det här kan präglas av motsägelsefulla beskrivningar, paradoxer och 

orimliga antaganden. Om en skildring besitter flera av dessa beskaffenheter så blir den mindre 

trovärdig.16  

 

Precis som med alla metoder så kan också dessa innehålla risker. Genom användningen av 

kvalitativ forskning så riskerar man som forskare att förlora ett större perspektiv då endast ett 

litet område undersöks. Undersökningen blir därför inte representativ för ett större fällt. Saids 

                                                           
16 Fairburn 1999, s. 177–180, Said 2016, s.  66, Lozic 2011, s. 105–109  
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postkoloniala teori kan också innehålla risker om man ser den som en absolut sanning. Det 

går att kritisera diskursanalysen då den på många sätt är en social konstruktion. Författarna till 

exempelvis en reseskildring har antagligen inte intentionen att skriva sina texter utifrån en 

diskurs. Diskursanalysen kan uppfattas som avgränsande för forskaren när han ska undersöka 

ett ämne. Genom att endast använda sig av en diskursanalys så kan vikten av vetenskapliga 

fakta hamna i skymundan. Fokusen läggs således inte på vad som sägs utan hur.     

 

1.7 Källmaterial  

Uppsatsens huvudsakliga material består av tio reseskildringar från Israel/Palestina mellan 

åren 1926–1953. Reseskildringarna är författade av personer med en religiös bakgrund. De 

flesta av författarna är pastorer eller väckelsepredikanter i frikyrkliga samfund. I de utvalda 

skildringarna har jag valt att fokusera på hur författaren presenterar bilden av muslimen, hur 

de jämför dem med den normgivande europén, samt deras åsikter om vem (judarna eller 

araberna) som har rätten att bo i området Israel/Palestina. Författarnas syfte med skildringarna 

är inte att beskriva muslimen och det är heller inte en central del i dessa skildringar. Dock så 

finns flera beskrivningar angående muslimen i dem och det är dem som jag använt mig av i 

min forskning. I alla reseskildringar tas den Palestinsk-Israelitiska territoriala rätten upp vilket 

på så sätt har blivit en naturlig del av min uppsats. Samma sak gäller jämförelsen mellan 

muslimer och judar. 

 

1.7.1 Bakgrund författarna  

•”Pilgrimsfärd till det heliga landet” Aron Andersson 1953, väckelsepredikant inom 

baptistsamfundet och missionär. Kristna veckotidningen Journalens resetjänst anordnar resan. 

Andersson skriver att han använder bibeln som resehandbok. Han har som syfte att ge enkla 

skildringar av de platser han besöker. Andersson hoppas på ledning och hjälp. ”Hur har jag 

inte längtat till Det Heliga landet, drömt om att en gång få besöka det… Och nu skall min 

längtan uppfyllas, min dröm ska bli verklighet!” Andersson är reseledare (andlig) för ca 40 

pilgrimer. Han besöker förutom Israel: Egypten, Libanon, Jordanien, Cypern och Grekland. 

Bibelverser förekommer i boken och när Andersson besöker Betlehem så läser han 

julevangeliet och citerar psalmen ”Härlig är jorden”.17 

                                                           
17 Andersson 1953, s. 7 
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•”Med judar och araber till ruiner och nybyggen” Carl Lidby 1938, Pingstpredikant. Lidby 

skriver ej varför han reser eller med vem. Han besöker fler länder än Palestina. Bland annat 

Egypten och Babylon. Lidby refererar till bibeln på några ställen i sin bok. 18 

•”Löftets land och löftets folk” Joh. Hagner, missionär, präst och profil inom EFS 1942. 

Hagner besöker Orienten under en lång vistelse och i samband med det flera olika länder, 

fokus ligger dock på Palestina som han kallar för löftets land. Hagner vill se alla bibliska 

platser och besöka forntidens ruiner. Hagner nämner bibelverser sporadiskt i sin bok.19 

•”Från söders höjder till Sions berg” C.G Hjelm 1953, pastor inom pingstkyrkan. Hjelm 

skall åka med en stor grupp pilgrimer och vara deras kaplan under resan. Det är en ekumenisk 

brokig skara från flera samfund. Han kallar sig för pilgrim. Han börjar med en 

sammanfattning av forna tiders pilgrimsresor samt en historisk överblick av Jerusalems. 

Hjelm refererar relativt mycket till olika bibelverser och tar ofta med Jesus i sitt resonemang 

(exempel vad hade Jesus tyckt om det här).20 

•”Det härliga landet” O.L Björk 1930, pastor i Elimkyrkan. Björk reser med Br. Gertsl som 

är Israelit. De reser genom flera länder i Europa för att sedan komma till Orienten där de 

besöker Palestina och Egypten. Björk kallar Afrika och mellanöstern för den svarte mannens 

världsdel. Björk citerar många bibelverser i sin bok.21 

•”Till Orienten” Karin och Frank Mangs 1938, evangelist, predikant i frikyrkan. Frank  och 

Karin åker med bil genom Palestina och Nordafrika. Vissa kapitel är skrivna gemensamma 

och vissa var för sig. Paret tar sig dit via Tredje riket, Wien, Jugoslavien och Grekland- De 

besöker främst Palestina och Egypten. De benämner att de besöker Palestina i ”orostider” De 

refererar till olika bibelverser sporadiskt i boken.22 

•”Detta är Israel” Eric Wärenstam 1952, historiker och forskare. Boken är skriven i 

Jerusalem efter att Wärenstam avlagt en längre vistelse i Israel och främre orienten. Det här är 

Wärenstams andra bok om Israel och främre orienten. Wärenstams mål är att bringa faktiskt 

kunskap till läsaren om området. Wärenstam nämner flera bibelverser i sin bok. I kapitlet 

”Israels folk och Israels land” förekommer flera citat ur Moseböckerna.23 Wärenstam var 

                                                           
18 Lidby 1938, s. 71 
19 Hagner 1942, s. 7-9 
20 Hjelm 1953, s. 15 
21 Björk 1931, s. 5–6 
22 Mangs 1938, s. 9–11 
23 Wärenstam 1952, s. 7,  
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aktiv inom frikyrkan och debatterade ofta judefrågan och andra religiösa händelser under hans 

levnadstid i olika skrifter.24   

•”Innanför Herakles stoder” Gillis P:son Wetter 1926, teolog, bibelforskare, professor i 

exegetik, docent i religionshistoria. Reseskildringen har fullbordats av Wetters kollegor efter 

hans bortgång. Dock har endast ett fåtal ändringar gjort av formell art. Wetter besöker 

Timgad, Jerasch, Bosporen, Palmyra, Baalbek, Aten, Epidauros, Delphi, Alexandria, Sakkara, 

Luxor, Karnak, Jerusalem och Genesarets sjö. Som titeln beskriver är han intresserad av att 

besöka historiska platser där olika monument från hellenismen och byggnader finns. Citerar ej 

bibeln i boken men relaterar ofta till Jesus.25 

•”På heliga vägar” Laura Petri 1931, författare och forskare med sin grund i frälsningsarmén. 

Petri reser med Svenska Journalens femte pilgrimsfärd till det Heliga landet. Det är ett stort 

resesällskap och hon känner ingen. Resan till Palestina går via Europa. Petri refererar till 

bibelverser på ett antal ställen. Petris bok är den som innehåller mest återgivna samtal med 

andra människor.26 

•”I Jesu land” Lewi Pethrus 1950, pastor i Filadelfia. Det här är Pethrus andra reseskildring i 

Palestina/Israel. Den första gjordes 1922. Boken är indelad i tre delar, det gamla Israel, i Jesu 

fotspår och det nya Israel. När Pethrus besöker en bibliskt historisk plats så sker det alltid en 

återkoppling till den bibliska historien. De här beskrivningarna samt citat ut bibeln upptar 

mycket av boken. Pethrus var pingströrelsen informella ledare och han hade stort inflytande 

på kristenheten. Pethrus startade tidningen Dagen och Kristdemokratisk samling. 27   

 

1.7.2 Övrig litteratur 

Som komplement till de här reseberättelserna har jag också använt mig av litteraturen 

Islamofobi av Mattias Gardell, Orientalism av Edward Said, Culture and Imperialism av 

Edwards Said, Vi civilisationens ljusbärare av Dan Landmark, Social History av Miles 

Fairburn, Berättare på resa av Carina Lindström, Resandets gränser av Maria Nyman, 

artikeln Den lågkyrkliga väckelsens syn på judar och judendom av Anna Besserman, Araber 

                                                           
24 https://books.google.se/books?id=-
sDWDgAAQBAJ&pg=PT112&lpg=PT112&dq=%22+eric+w%C3%A4renstam%22+frikyrka&source=bl&ots=_hDbEJ
2SRC&sig=QWm4hImLMlvrazHNLPnvQtrhMaU&hl=sv&sa=X&ved=2ahUKEwiI8sLshazfAhUDkMMKHYLnDJwQ6A
EwB3oECAkQAQ#v=onepage&q=%22%20eric%20w%C3%A4renstam%22%20frikyrka&f=false 
25 Wetter 1926, s. 5, 11 
26 Petri 1931, s. 5 
27 Pethrus 1950, s. 7, 8 
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och arabism av Jan Hjärpe samt I andra länder av Berg & Trépagny. Jag har också tagit del 

av digitala föreläsningar av forskarna Jan Hjärpe, Edward Said och Mattias Gardell. I flera av 

dessa böcker tas komplexiteten med reseskildringar upp samt att en problembild växer fram, 

inte minst på grund av de fördomar dessa reseskildringar presenterade och hur de spreds i 

Sverige. Jag har fördjupat mina kunskaper om Foucaults maktanalys genom att studera 

böckerna Foucaults maktanalys av Magnus Hörnqvist samt Foucault en introduktion av 

Roddy Nilsson. Saids bok om orientalism har fört in mig på den diskursiva bana som 

uppsatsen delvis är uppbyggd på. Gardells bok Islamofobi har hjälpt mig att upptäcka en 

religiös diskurs som Said inte talar om. Anna Bessermans artikel har varit viktig då den hjälpt 

mig att få en kontext angående hur man såg på den judiska människan i lågkyrkliga 

sammanhang.  

 

1.8 Bakgrund 

Lidström anser, precis som jag, att det är av största vikt att undersöka i vilken kontext som en 

reseskildring tillkommit. Genom att undersöka vilken kontakt Sverige haft med den 

muslimska människan och dess kultur så kan man ta fram en sorts kontext som författarna till 

reseskildringarna levt i. De var förmodligen färgade av tiden de levde i och de tidigare bilder 

som presenterats av den muslimska människan. Eftersom att alla författare har en religiös 

bakgrund så har det också varit intressant att undersöka hur den kyrkliga sfären såg på den 

muslimska människan och i det här fallet judarna. Judarnas roll har varit avgörande då den 

utgör en motpol mot den muslimska människan. Attityderna inom kyrkan kan också ha haft 

en betydande roll för hur författarna såg på den muslimska människan och dess förehavanden 

i Israel/Palestina. Således presenterar jag här några korta sammanfattningar av hur bilden 

angående muslimen sett ut i Sverige under århundraden, organisationen Svenska 

Israelmissionen som hade ett stort inflytande i Sveriges lågkyrkliga samfund under den 

aktuella tiden, samt en kort historisk sammanfattning om hur det politiska läget såg ut i 

Israel/Palestina under den tiden som författarna besökte regionen.  

 

1.8.1 Bakgrund angående bilden av muslimen i Sverige  

Sveriges kontakt med österlandet (Orienten) sträcker sig ända tillbaka till vikingatiden. 

Kontakterna bestod i ett rikt handelsutbyte där varor byttes och handlades med. De här 

kontakterna varade i princip under hela vikingatiden och man kan än idag finna samanidiska 

och abbasidiska mynt i svensk jord. Medan handeln avtog med åren så fick kontakten med 
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österlandet ett annan prägel. Under medeltidens senare del och efter reformationen så förekom 

det pilgrimsresor främst till Israel. Israel fick stämpeln som gamla testamentets värld där 

Jesus hade bott och verkat, där heliga platser fanns och där viktiga bibliska händelser hade ägt 

rum.28  

Under 1600-talet upptogs österländska språk på Uppsala universitet där arabiskan ingick. 

Intresset för orienten och österlandet var starkt sammankopplat till religionen men också till 

politiken. Som motpol till det kristna och starka Europa hade mäktiga riken som Persien och 

Turkiet utvidgats.29 Sveriges fortsatta kontakter med orienten fortsatte under 1600-talet men 

kom att intensifieras under 1700-talet. En stor anledning till det var Karl XII långa vistelse i 

Turkiet. Han spenderade fem år i staden Bender och riket Sverige styrdes i princip därifrån. I 

Bender fanns svenska statsmän, präster, diplomater, köpmän, militärer med mera, som alla 

anammade den orientaliska kulturen på ett eller annat sätt. Det kunde vara via maten, 

konstnärligt, språkligt, kulturellt etc.30 Dessa intryck och nya traditioner tog de sedan med sig 

hem till Sverige där vi idag har gjort gamla turkiska traditioner till våra egna, till exempel 

maträtten kåldolmar.31 Andra saker som kom på modet var inredningsdetaljer som ottomaner 

och divaner, kiosker samt turkisk arkitektur. Sverige hade en utbredd handel med orienten, 

speciellt i Tunis, Tripoli, Algeriet och Marocko. Under den här tiden i Europa började en våg 

av exotism för orienten att komma in. Sverige påverkades inte dock lika mycket av den utan 

reaktionen väntade till in på 1800-talet. När Imperialismen stod för dörren och Napoleon 

erövrade Egypten kom flera rapporter ut i Europa och även till Sverige, men dessa möttes inte 

av något större intresse från allmänheten.32  

Under 1800-talet började de orientalistiska dragen på allvar att ta plats i dem litterära sfären. 

Orienten uppmålades som en mystisk men också farlig plats, högst romantisk men också en 

plats där udda människor bodde. Bland de svenska författarna som anammade den här vågen 

av romantisk orientalism i litteraturen finner vi bland annat Atterbom, Almkvist, Heidenstam 

med mera.33 Tongivande för den svenska orientalismen och dess författarskap stod 

Heidenstam för. Heidenstams dikter var tydligt inspirerade av orienten och den romantiska 

bild som framförs är inte bara negativ utan också på många sätt positiv. Heidenstam 

                                                           
28 Said 2016, s. 9 
29 Said 2016, s. 9 
30 Said 2016, s. 12 
31 http://news.cision.com/se/historiska-museet/r/kaldolmens-dag-pa-historiska,c9500795 
32 Said 2016, s.13–14 
33 Said 2016, s.15, 26, 27 
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framställer orienten som en romantisk och mystisk plats som till skillnad mot det stela 

Europa, orienten verkade krylla av spännande och befriande ting.34 En författare som är 

speciellt viktig i synen på Israel och framför allt Jerusalem är Selma Lagerlöf. I sin bok 

”Jerusalem” får läsaren följa en grupp människor som beger sig till det heliga landet. 

Jerusalem beskrivs inte på något generellt positivt sätt i boken och muslimerna är fattiga och 

eländiga människor. Muslimernas traditioner är underliga och på flera sätt avstötande enligt 

Lagerlöfs berättelse.35 Likaså hade journalisten Kuylenstjerna en stor roll i hur svenskarnas 

bild av hur orienten uppfattades och beskrevs. Kuylenstjerna som var korrespondent för 

dagens nyheter, publicerade i slutet av 1800-talet illustrerade reseskildringar bland annat från 

Jerusalem. I dessa skildringar understryker Kuylenstjerna att ”vi” västerländska människor 

måste ta på oss ansvaret att ta hand om de förlorade människorna som lever i misär. Istället 

för att ägna sig åt romantiserande diktning så består Kuylenstjernas skildringar av regelrätta 

reportage där han berättar om sjukdom, förfall och elände. Dock så finns det inslag av en sorts 

empati i hans berättelser om orienten där långt ifrån allt är negativt.36 Tros att Sverige inte 

hade några kolonier i österlandet så var de starkt beroende av andra länder som hade det. 

Genom handel och kulturellt utbyte så applicerades deras tankegods också på den svenska 

befolkningen.37  

 

På 1800-talet så kom informationsflödet att utvecklas angående de länder som låg långt bort. 

En viktig del i den här utvecklingen var telegrafen som kunde förmedla dagsfärska nyheter. 

Istället för att nyheten skulle ta vägen via långa postgångar eller med journalister via 

hemkommandet så kunde såväl en svensk som en fransman relativt snabbt på information om 

till exempel politiska företeelser i orienten. Det här skapade en närhet till länder som låg 

längre bort, en närhet som inte funnits tidigare och det här smittade också av sig på 

informationen från vetenskapliga expeditioner samt resereportage.38 Den nya 

informationskanalen verkade dock inte ha något större inflytande på hur vi i Sverige såg på 

orienten. Det var fortfarande en plats långt ifrån vårt egna land som var annorlunda på många 

sätt.39  

                                                           
34 Landmark 2003, s.15 
35 Said 2016, s. 32 
36 Landmark 2003, s. 15 
37 Landmark 2003, s. 23 
38 Berg 1999, s. 23 
39 Berg 1999, s. 25 
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I skolböcker under 1800-talet målas bilden upp om en eurocentrisk värld där auktoritära texter 

skildrar den europeiska befolkningen som överlägsna såväl fysiskt, intellektuellt och 

kulturellt. Likaså kunde gemeneman läsa i Nordisk familjebok ifrån 1876 att orientens 

befolkning muslimerna ansågs vara en andra klassens människa. De kan inte upprätta en 

varaktig kultur, ta hand om sig ekonomisk, de klär sig underligt och styrs av övermäktiga 

präster. I boken nämns också att islam borde avvecklas och ge plats åt en mer fullkomlig 

religion.40   

År 1889 anordnades det en Orientalistkongress i Sverige där Stockholms invånare och 

tillresande publik kunde beskåda såväl människor som konst och kultur från orienten. Det 

hölls föredrag, debatter, utställningar och kongressen besöktes av över 200 000 människor. 

Bilden som presenterades av orienten var inte helt oproblematisk. Trots att flera politiska och 

kulturella personer ifrån orienten deltog så andades hela arrangemanget fördomsfulla och 

felaktiga presentationer. I inledningstalet av Ignaz Goldziher nämndes bland annat det ansvar 

som vi västerländska människor har för att ”rädda” orienten från dess förfall och att en 

europeisering av orienten är ett måste.41 Bilden av ”vi” och ”dem” som två olika motpoler 

accentueras, den är inget nytt påhitt men i svenska sammanhang blir den mer tydlig. Orienten 

som något annorlunda, mystiskt och farligt är en motpol gentemot occidenten (Europas) 

välordnade stater. Det annorlunda blir ett hot och en börda som alla i Europa har ansvar för, 

genom att civilisera orienten.42 

När Sverige tågade in i det nya århundrandet (1900-talet) fortsatte de här bilderna att prägla 

den vardagliga uppfattningen om orienten, islam och araber. Sverige deltog i första 

världskriget men påverkades ändå av kampen mot muslimska länder som t.ex. osmanska riket 

och gladdes åt ententens framgångar där de bland annat vann områden i Arabien och 

Mellanöstern.43 1922 bilades det Rasbiologiska institutet i Sverige. Deras uppgift var att 

bevara den rena svenska rasen som ansågs vara relativt oförstörd och opåverkad och således 

behövde skyddas från yttre inslag. Icke önskvärda människor (t.ex. handikappade) skulle 

förhindras att skaffa barn, invandringen skulle minska och det var viktigt att kategorisera 

varifrån en människa kom, då de talade om vilka egenskaper hen hade. Som exempel kan vi 

se de som tillhörde befolkningen ”Tattare och Zigenare”. De beskrevs inte bara som fula utan 

                                                           
40 Berg 1999, s.27–28 
41 Landmark 2003, s. 26–27 
42 Landmark 2003, s. 27 
43 Berg 1999, s. 28 
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också som opålitliga, lata och okristliga.44 En annan grupp som blev hårt ansatta var judarna. 

Från och med år 1927 tog Sverige inte emot judiska flyktingar. Det här ändrades inte förrän 

på 1940-talet när det började gå dåligt för Tyskland i andra världskriget. Tysklands tidigare 

framgångar byttes ut mot nederlag och den kultur och de tankesätt som Tyskland stått för blev 

starkt ifrågasatt.45 Under år 1924 bildades Svenska Orientsällskapet för att främja handeln 

med områdena i mellanöstern.46 Sedan dess har en intensiv kontakt fortsatt mellan Sverige 

och mellanöstern. Dessa kontakter och relationer presenteras inte i min uppsats då de hamnar 

utanför den tidsgräns som jag valt.  

 

1.8.2 Svenska Israelmissionen  

År 1875 grundades en organisation som kallades för ”Svenska Israelmissionen”. Det var en 

organisation som hade som målsättning att påbörja ett arbete med en svensk judemission. 

Organisationen hade sin grund i Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som var en nyevangelisk 

lågkyrklig missionsrörelse som innefattades i Svenska kyrkan. EFS var varken då eller nu ett 

eget samfund. Förutom att konvertera judar till kristendom och skapa ett intresse för 

judemissionen i Sverige så hade SIM i uppdrag att sätta sig in i olika judiska frågor. SIM 

ägnade sig också åt socialt arbete bland de svenska judarna. I Stockholm så kunde judar i 

samband med hantverksutbildning också få undervisning i kristendomslära. 

År 1878 skedde den förta judemissionen utomlands.47 Doktor Erik Nyström sändes till Beirut 

i Libanon där han arbetade i drygt två år med judemission. Uppdraget blev dock ingen 

framgång men SIM fortsatte att sända ut olika missionärer till länder som Polen och Danmark 

under 1800-talet, Nyström fokuserade dock på arbetet inom Sverige. Ett mer lyckat uppdrag 

var när missionsföreståndare Gordon placerades som missionär i Budapest. Gordon utökade 

sina missionsuppdrag tillsammans med en engelsk missionär vid namn Baron och de besökte 

länder som Bulgaren, Ungern, Palestina och Egypten.48 Synen på judarna och judendomen 

inom SIM kom att influeras av de uppfattningar som hade sin grund i den tidiga kyrkans 

begynnelse där man utsåg vilka religioner som klassades som hedniska. Judendomen passade 

inte in i den hedniska ramen då de sågs som förfäder till de kristna människorna. Likaså var 

                                                           
44 Gardell 2014, s. 36–39, Berg 1999, s. 28–29  
45 Gardell 2014, s. 36–40 
46 Said Orientalism 2001, s. 41 
47 http://kallan.org/svenska-israelsmissionen-1875-2012/,  Besserman 1991, s. 51–52, Hammarström, s.  140–
141 
48 Ekman 1935, s. 5, 9–12  

http://kallan.org/svenska-israelsmissionen-1875-2012/
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Jesus och hans apostlar judar. Dock så fick inte judendomen bara positiva attribut. Det var 

judar som mördade Jesus. Besserman skriver dock att man som israelmissionvän ofta fick en 

tydlig förklaring och inte sällan en ordentlig tillrättavisande angående judarnas historiska roll 

för kristendomen samt att de delade flera heliga skrifter och att de löften som getts till Israel 

både innefattade kristna och judar. Även om SIM hade den inställningen till judar så var ändå 

deras främsta mål att omvända dem till kristendomen. Men att totalt ignorera den judiska 

befolkningen och hjälpa dem i de svårigheter som de kunde ställas för var inte ett alternativ. 

Alla röster angående judarna var trots allt inte positiva. Det framkom kritik att de var av en 

annan ras, man kritiserade deras heliga skrift talmud, som vissa tolkade som kristendom 

fientlig, och framför allt deras bild av att Messias ännu inte hade kommit. Dessa röster tog 

trots allt inter överhand utan runt sekelskiftet så utvecklades istället den judisk-kristna 

dialogen, även om de med motsatta åsikter fanns kvar, likaså inom SIM.49   

 

1.8.3 Kort historik om regionen 

Palestina är en region i Mellanöstern som genom årtusenden ändrat utseende. Regionen har 

tillhört olika länder och riken. Palestina har under de senaste tusen åren skiftat mellan att vara 

en kristen och en arabisk stat men är idag en judisk stat. Under 1800-talet var landet under 

turkiskt styrande. Landet utsattes då också för en judisk invandring då sionismen började att 

spridas i Europa. Som en följd av det kom en arabisk nationalism att utbreda sig vid 

sekelskiftet 1800–1900. Efter första världskriget när palestinierna hade erövrat landet från den 

turkiska staten, med britternas hjälp, så trodde de att de som många andra arabiska stater 

skulle få självstyre, som britterna hade utlovat. Istället så undertecknades år 1917 

Balfourdeklarationen där den brittiska staten gav sitt godkännande att Palestina skulle bli 

hemland för det judiska folket, här skulle de få sin egen nation. Dock var intentionen att det 

inte skulle påverka den arabiska befolkningen allt för mycket. Mellan 1920 och 1948 så styrde 

den brittiska regeringen i Palestina på mandat av FN. Mandatet upphörde när den judiska 

staten Israel utropades år 1948. Flera konflikter har sedan dess utkämpats och båda sidorna 

anser sig vara förbisedda då de anser att deras nationella och privata rätt kränkts.50  

                                                           
49 Besserman 1991, s. 51–61 
50 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/israel-palestina-fr%C3%A5gan, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/balfourdeklarationen, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/palestina  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/israel-palestina-fr%C3%A5gan
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/balfourdeklarationen
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/palestina
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2.0 Resultat  

 

2.1 Hur beskrivs den muslimska människan? 

I de reseskildringar jag studerat benämns muslimen på olika sätt. Den vanligaste benämningen 

är muhammedaner som kan uppfattas som ett nedsättande uttryck och ogillas av många 

muslimer idag.51 Den benämning som jag till största del kommer att använda mig av är 

muslimen/araben eller den muslimska människan. I skildringarna förekommer också 

benämningarna muslemannen och moslem. I den mån författarna skriver om kristna araber så 

sätter de alltid ordet ”kristen” innan arab. På så sätt går det enkelt att särskilja när de pratar 

om kristna eller muslimska araber.   

I alla reseskildringar förekommer det mer eller mindre en beskrivning av den muslimska 

människan. Det är svårt att bortse hur författarna sätter sig själva som normgivande när de 

beskriver muslimen. För han är något som skiljer sig från vad de är vana vid.  

Den bild som framkommit av muslimen i texterna kan uppfattas som grova generaliseringar. 

Författarna har gjort ett aktivt val att främst beskriva den del av den arabiska befolkningen 

som lever i fattigdom. Det måste ha funnits välställda, utbildade och framgångsrika araber 

under de 27 år som författarna besökte Israel/Palestina, men de utesluts helt. Jag har valt att 

upp bygga min beskrivning angående muslimen/araben i sex olika kategorier. 

Utseende/kläder, karaktär och personlighetsdrag, den smutsiga araben, fanatism och 

nationalism, kvinnorna inom islam samt jordbruket och den primitiva araben/muslimen. De 

sex kategorierna har framkommit då jag studerat texterna. Det finns förklaringar till hur en 

muslim ser ut, vilka personlighetsdrag han har, hur han beter sig och vad han tycker (enligt 

författarna). Inledningen syfte är att underlätta för läsaren.  

I avsnittet ämnar jag att beskriva vilken bild som framkommit av den muslimska människan i 

samband med de diskursiva formationer som man kan utläsa i texterna. Det är viktigt att 

förstå att dessa författare utgår ifrån sina egna omvärldsbilder och sociala system när de gör 

sina beskrivningar den muslimska människan, vilket blir tydligt i texterna. De olika diskursiva 

formerna synliggörs regelbundet och deras egna tolkningar blir också deras egna sanningar. 

Författarna kan, enligt Said, inte komma ifrån att de tar in vad andra människor tidigare 

skrivit och tyckt, det är en del av den postkoloniala processen där värderingar och normer 

                                                           
51 https://www.sprakbruk.fi/-/muslimer-och-islamister 
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sätter en standard för vad som ska uppfattas som ”normalt västerländskt”, en sorts 

interdiskursivitet. Exakt vilka diskurser som influerat författarna kan jag endast spekulera 

kring men i likhet med Said anser jag att det är omöjligt att inte påverkas av sin omvärld och 

sina egna normer då man beskriver andra människor. Alla författare har sin grund i olika 

religiösa sammanhang, vilket kan ha påverkat synen på hur de beskriver muslimen, eller 

snarare sagt hur de jämför dem med judarna, som de flesta författarna sympatiserar med.  

 

2.1.1 Utseende och kläder 

” Stora familjer, smutsiga och med trasiga och underliga kläder. Vidunderliga kostymer i 

byxor och kjolar eller någonting mitt emellan, karlar och fruntimmer om varandra. Bakifrån 

kan man ej se om det är en man eller kvinna”.52 Såhär beskriver Laura Petri sina första 

intryck av muslimernas utseende. Petri är den författare som lagt störst vikt vid att förklara 

hur muslimen ser ut. Det här blir tydligt då hon beskriver kläderna hos de kvinnliga besökarna 

vid en svärdsdans under påsken i Jerusalem. Hon använder sig av samma förteckning profeten 

Esaias använde när han beskrev hur Sions döttrar såg ut. ”Fotspännen, bröstsmycken, nät, 

örhängen, armband, slöjor, turbaner, fotstegskedjor, gördlar, luktflaskor, amuletter, signeter, 

näsringar, kappor, mantlar, kåpor, pungar, speglar, tyller, pannbindlar och flordukar” 

(Profeten Esaias beskrivning).  

”Det enda som blivit omodernt är fotstegskedjorna, som vi ej kunde upptäcka. Men allt det 

andra finns kvar. Moderna står sig i österlandet. Religionerna växla men den kvinnliga 

fåfängan består”53. Petri beskriver också hur de enklare kvinnorna såg ut ”de enklare 

arabkvinnorna i lysande dräkter, broderade jackor och rentvättade vita bomullsdukar, allt 

efter råd och lägenhet”.”54 

Förutom ovanstående beskrivning så förekommer det inte en positiv bild av hur muslimen  ser 

ut eller klär sig. Björks första intryck av araberna/muslimerna är att de bär underliga kläder 

som han tycker liknar kvinnokläder.55 Ett inslag i några av beskrivningarna är kvinnan och 

hennes slöja. Björk beskriver hur kvinnor ser ut som beslöjade andar.56 En liknande 

beskrivning gör Petri när hon säger att de muhammedanska kvinnorna ser ut som spöken i 

                                                           
52 Petri 1931, s. 42–43 
53 Petri 1931, s. 90–91 
54 Petri 1931, s. 91 
55 Björk 1931, s.  66 
56 Lidby 1938, s. 38, 56, 187 



23 
 

sina svarta hucklen.57  Generellt så beskriver författarna muslimerna som ett folk med trasiga 

och smutsiga kläder.  

När Lidby bevittnar hur en muslim tvättar sig inför bönen skriver han såhär: ”De tvättar sina 

bruna och ludna ben och speciellt sina smutsiga tår, sist ansiktet.”58  Förutom den 

beskrivningen så framkommer det inte generellt mer fakta om hur den muslimska människan 

ser ut. Hjelm och Petri nämner dock hur de ständigt ser pärlvita tänder hos arabiska män. På 

vägen till Jeriko berättar Björk hur han ser beduinstammar som hade mycket mörk hudfärg. 

Hjelm berättar också hur han möter en mohammedan på gatan med en vit turban, det är ett 

tecken på att han gjort en pilgrimsfärd till Mecka.59 

 

Diskursiva formationer 

Författarna beskriver ofta smutsiga och trasiga kläder. Petris första intryck av hur man klär sig 

i österlandet tycks vara en mindre trevlig upplevelse. Hon kan inte riktigt tydligt beskriva hur 

de klär sig, bara att det är annorlunda mot vad hon själv är van vid. Att likna kvinnor och män 

med varandra kan jag anta är en ganska så förnedrande beskrivning vid den här tiden. Ordet 

vidunderlig får mig att associera till något negativt i sammanhanget. Trots att ordet ibland kan 

innebära något positivt så får det mig, tack vare de andra orden i de skrivna meningarna, att 

associera till något som är ohyggligt och onaturligt. Vad Petri vill ha sagt med den här 

beskrivningen är att människorna i öst ser mycket annorlunda ut. Som betraktare objektifierar 

hon muslimerna och deras kläder. Genom sina västerländska ”glasögon” bedömer Petri vad 

hon ser. Petri är den författare som har lagt mest energi på att förklara hur muslimen ser ut 

och speciellt den muslimska ska kvinnans utseende. Det blir tydligt när hon beskriver en 

mängd olika kvinnor som bevittnar en svärdsdans i Jerusalem, här framkommer dock en 

positiv beskrivning till hur de österländska kvinnorna ser ut och hon kallar dem för fåfänga. 

Det är svårt att veta exakt varför Petris beskrivning av kläder och utseende sticker ut. En 

förklaring kan vara att hon är kvinna och därför koncentrerar sig på andra saker än vad de 

manliga författarna gör vilket jag återkommer till senare. Det är dock bara ett antagande ifrån 

min sida. Lidby, Mangs och Petri avsätter en viss del i sina texter till att beskriva hur kvinnan 

ser ut, dessa presenteras mer ingående under stycket ”Kvinnorna”.   

                                                           
57 Petri 1931, s. 29 
58 Lidby 1938, s. 60 
59 Hjelm 1953, s. 75, s. 110. Petri 1931, s. 42. Björk 1930, s. 90 
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Muslimernas utseende definieras utifrån vad de har på sig. Förutom de korta kommentarer 

som Lidby, Björk, Hjelm och Petri ger så får inte läsaren veta hur en muslims anletsdrag ser 

ut eller hur deras kroppar är formade. Knapphändiga information som vi får är att de verkar se 

mycket annorlunda ut. De är mörka, har ludna ben och pärlvita tänder. Författarnas syn på den 

muslimska kroppen utelämnar en hel del att önska. Således är det svårt att se hur den 

muslimska människan rekonstrueras. Själva rekonstruktionen kan annars ha en avslöjande 

bild om hur författarna faktiskt ser på den muslimska människan. Det är också intressant att 

undersöka vad som inte skrivs. Muslimen beskrivs inte som ståtlig, inte som välrest eller 

vacker (förutom de kvinnor som Petri ser vid svärdsdansen). På grund av alla andra negativa 

beskrivningar av muslimens personlighet så kan man som läsare få uppfattningen om att 

muslimens kropp inte är något positivt. Likaså går det att inläsa en interdiskursivitet där den 

österländska människan i tidigare skrifter (till exempel Nordisk familjebok) beskrivs om ett 

fysiskt underlägset folkslag samt Saids postkoloniala tankar om ett västerlandets människor är 

överlägsna de som bor i orienten, både fysiskt och intellekt.   

 

2.1.2 Personlighetsdrag hos muslimerna   

Muslimerna beskrivs som ett mycket annorlunda folkslag. Författarna ser den västerländska 

människan som normgivande. Flera av författarna beskriver muslimerna/araberna som ett folk 

med hett temperament, hetblodiga, konfliktsökande, halvvilda och hetsiga. Dock kan deras 

beskrivningar uppfattas som paradoxala. I flera utav skildringarna beskrivs det hur den 

muslimska mannen ofta sitter sysslolös vid ett kafé. Andersson berättar att han på Jerusalems 

gator ser muslimska män som sitter sysslolösa.60 Björk beskriver att han ser ”mängder” av 

män sitta utanför basarerna i Jerusalem. De röker sina vattenpipor, spelar spel och latar sig. 

Björk resonerar att de här människorna troligtvis har jobb men är för lata för att gå till dem, de 

stjäl hellre sitt uppehälle från judarna.61 Muslimernas lathet är något som Björk nämner flera 

gånger. Det är bland annat anledningen till att de flesta muslimer, enligt honom, bor i eländiga 

plåtskjul. Björk skriver tydligt att muslimer är lättjefulla, inkompetenta och lata.62  

Att se tiggande muslimer är något som författare skildrar, Wärenstam skriver om det är ett 

vanligt inslag i en österländsk stad.63 Wetter beskriver hur han ser muslimer sitter och röker 

                                                           
60 Andersson 1953, s. 68 
61 Björk 1931, s. 130 
62 Björk 1931, s. 190–191 
63 Wärenstam 1952, s. 10 
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överallt medan vissa tigger. Han tycker att de verkar vilja drömma bort sin tid.64 I Jerusalem 

berättar han om de många caféer där österlänningarna gärna sitter och ödslar bort sin dag.65 

Hur kommer det då sig att muslimerna beskrivs som lata och inkompetenta? Björk förklarar 

det här fenomenet med att alla muslimer är fatalister och att de tror att allt som sker är Guds 

vilja. Således varken kan eller vill de göra något åt sin eländiga situation. Likgiltigt accepterar 

de den istället, enligt Björk.66  

När Lidby kommer till orienten så förfäras han över allt oväsen. Han beskriver hur luften 

surrar av arabiskt prat. Vart han än vänder sig försöker en arab sälja något till honom.67 

Hagner berättar förfärat hur han råkar beträda tempelplatsen i Jerusalem på förbjuden tid och 

blir bortjagad av tre araber som verkade jaga ett vilddjur. Annars finner Hagner ett lugn vid 

tempelplatsen, där det inte finns några gormande araber som överallt annars.68 Björk ger en 

liknande förklaring då han beskriver när han ska gå på en båt. Araberna han möter verkar 

halvvilda, det är höga rop i luften och de stormar båten. Björk beskriver också att araberna är 

av hetsigt blod, det verkar som att de ständigt skall hamna i slagsmål på grund av deras 

hetsiga diskussioner, men något sådant har Björk inte bevittnat, han konstaterar istället att det 

är såhär araber talar till varandra.69 Wetter skriver dock att arabiska män ibland kan brusa upp 

i häftiga samtal som ofta fick ett blodigt slut.70 Björk fortsätter att beskriva araben som en 

människa som inte är snäll, varken mot sina medmänniskor och speciellt inte mot sina djur 

eller sina många fruar. Fruarna är många och blir förtryckta av mannen, fruarna blir sällan 

gamla och ersätts med nya, (det skall jag återkomma till senare i analysen). Djuren 

misshandlas och sköts inte om. Precis som djuret är kvinnan ett redskap för mannen som skall 

brukas och kan ersättas om så behövs. Björk tycker att de flesta araber är väldigt närgångna 

och ständigt försöker sälja saker till honom eller ta betalt för olika saker, likaså klagar 

Andersson på efterhängsna gatuförsäljare.71 Mangs påpekar också arabernas hetsiga 

personlighet och förklarar att muslimerna ibland utför våldsdåd inom sin egen stam. Dock 

nämner han att både judar och araber är skjutglada.72 

                                                           
64 Wetter 1926, s. 20–25 
65 Wetter 1926, s. 151–152 
66 Björk 1931, s.  103–105 
67 Lidby 1938, s. 72–73  
68 Hagner 1942, s. 40–42 
69 Björk 1931, s. 76–77 
70 Wetter 1926, s. 20 
71 Björk 1931, s, 87–89, Andersson 1953, s. 132 
72 Mangs 1938, s. 112 
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Diskursiva formationer 

När författarna har gett sig i kast att förklara vilken karaktär/personlighetsdrag som 

araben/muslimen har så fokuserar de mestadels på männen. De beskrivs som lata i flera 

avseenden. De saknar jobb, sitter vid kaféer och saknar helt och håller förmåga att företa sig 

något. Som läsare kan man förfäras över detta sönderfall. Dock så har jag sökt efter modalitet 

i dessa beskrivningar och kommit fram till en del problematik. Om araben/muslimen nu är lat 

hur kan de då överleva? Precis som alla andra människor måste araben äta för att klara sig. 

Han måste ha husrum och kunna ta hand om sig. Björk förklarar det med att araben hellre stjäl 

från judarna för att klara sig.73 Den här förklaringen går stick i stäv med alla de arabiska 

försäljare som författarna påträffar. Om araben/muslimen var så lat så skulle han troligtvis 

inte ägna sig åt att jobba med försäljning? Mangs nämner också hur han ser arabiska 

vägarbetare som arbetar från 06:00 till solnedgång med att bredda vägar. De är billiga och 

effektiva.74 Den lata araben sätts också i kontrast till den hetlevrade, som också beskrivs i 

texterna. I samma reseskildring kan författarna beskriva den lata araben för att i nästa andetag 

beskriva hur hetsig han är. Björk lägger ned stor energi på att beskriva araberna/muslimerna 

som människor med hetsigt blod som ofta har häftiga diskussioner medan han i några kapitel 

senare menar att de är lata och lättjefulla. På grund av dessa paradoxala beskrivningar blir 

förklaringen av den muslimska människan tveeggad. Araben är på samma gång lat, håglös, 

lättjefull, högljudd, hetsig och farlig. Som läsare kan det var svårt att värdera dessa olika 

förklaringar men den underliggande meningen i texterna har ändå samma utgång, 

araben/muslimen ses inte som någon framstående människa. Antingen så är han lat eller 

hetsig. 

 Hur författarna studerar araben kan liknas vid hur man ser ett djur på zoo. Man betraktar det, 

ser ett visst beteende i ett visst ögonblick och låter det sen bli den bild som man återger till 

andra. Författarna har makten, de har möjligheten att beskriva och döma utan att få någon som 

säger emot eller opponerar sig. Den maktpositionen som författarna sitter i är relativt talande 

för de flesta reseskildringar som skrivits.  Författarna har medvetet eller omedvetet använt sig 

av en selektionsprocess när de valt att beskriva arabernas karaktär, de har tagit upp den 

information som de anser är relevant för sammanhanget. Det är svårt att se hur författarna inte 

skulle ha mött några vänliga och ordnade araber under deras vistelser.  

                                                           
73 Björk 1931, s. 130 
74 Mangs 1938, s. 206 
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2.1.3 Den smutsiga araben/muslimen 

Smuts är ett tema som finns med i varje reseskildring. Det berättas om smutsiga städer och 

smutsiga människor, om fruktansvärda lukter och oordning. Flera städer verkar sakna 

ordentliga renhållningssystem, vilket en del författarna beskriver. När Andersson besöker 

Nasaret beskriver han hur allt avskräde läggs i en rännil och att det får ligga där tills regnet 

sköljer bort det. Det är mycket smutsigt och luktar illa.75 Hjelm besöker också staden Nasaret 

och det är enligt honom en smutsig stad där man inte vet vart man ska sätta sina fötter (på 

grund av all smuts). Överallt ser han överlastade åsnor som tvingas bära avfall och skräp, de 

kollapsar ofta under den tyngd de tvingas bära. När Hjelm lämnar staden kallar han den för en 

rykande sophög.76 Lidby beskriver den lilla staden Kantara som en plats full med lumphögar 

som troligtvis är fulla med loppor, de ligger arabbråte överallt.77 När Björk är på väg till 

Palestina och reser genom Egypten så förföras han över all smuts och oreda som landsbygden 

uppvisar. Djur vältrar sig i smuts och barnen gör likadant, Björk menar att barnen inte verkar 

renare än djuren. Likaså anser han att de vuxna människorna rör sig bland smutsen som att det 

vore det mest naturliga som fanns. Både människor, barn och djur använder floden Nilen som 

badkar, drickvattenkälla, diskho etc. men det verkar inte araben bry sig om. Björk konstaterar 

att det inte är konstigt att många är sjuka i mellanöstern. 

Björk fortsätter sin resa via tåg till Jerusalem. Tåget är fullt av högljudda araber som gör tåget 

till en ”veritabel svinstia”. Trots att Björk har löst en andra klass biljett så tycker han att 

standarden är mycket låg. Han berättar hur människorna i princip sitter på varandra, hur deras 

packning som består av allt ifrån lakan till kokkärl staplas upp till taket, hur de andra 

medresenärerna (araberna/muslimerna) intar sina måltider och låter matrester ligga kvar på 

golvet samt hur barn var fria att göra sina toalettbehov var än de befann sig. Stanken var 

olidlig och hela situationen odräglig enligt Björk. Han konstaterar att det här sättet att resa på 

verkar vara helt normalt för muslimerna och att de inte verkar bry sig om hur smutsigt det är 

på tåget, han säger att så här är det i Österlandet.78 Björk berättar hur han träffar på trasiga 

individer som är ruskiga, blinda, sjuka, är hjälplösa och tigger. Han känner äckel för det han 

ser och han tycker att det luktar fruktansvärt illa. Vilken stad Björk än besöker verkar vara full 

med smuts.79  

                                                           
75 Andersson 1953, s. 132 
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Mangs tar också upp problemet med smuts när de besöker staden Jaffa. Gatorna i staden är 

uråldriga och smala och de är fulla av smuts.80  När de besöker staden Fajjum i Egypten 

upplever de samma sak. Både Jaffa och Fajjum bebos främst av araber. De upplever en 

fruktansvärd smuts både inom och utomhus. Lukten är olidlig. Mangs träffar på barn som bara 

bär en skjorta. Den hade nog någon gång i tiden varit vit men nu är de bruna av all smuts. 

Barnen hade variga ögon som flugor ostört satt i, flugorna flög också in i barnen halvöppna 

munnar. Mangs kallar flugorna för den största smittohärd i den paradisiska oasen.81 Flera av 

författarna träffar på barn med ögonproblem. Andersson berättar att han på Jerusalems gator 

ser flera barn och gamla med rinnande och variga ögon.82 Wetter bevittnar också hur flera 

barn lider av ögonsjukdomar. Han förklarar det med att många sjuka muslimer ofta besöker 

olika heliga grifter i hopp om att bli friska. Här berörs i princip alltid den heliga griften och på 

så sätt sprids sjukdomarna vidare, speciellt ögonsjukdomar och eksem. Således blir grifterna 

smittohärdar.83 Petri nämner också hur hon möter många sjuka barn. De flesta har 

ögonsjukdomar. Barnen är inte bara sjuka utan har smutsiga och trasiga kläder, precis som 

sina föräldrar.84  

Pethrus väljer att använda ordet smutsig när han besöker staden Betania. Det är en smutsig 

och ful stad. Pethrus har hört från tidigare Palestina-resenärer att de ångrar att de besökt just 

den staden då det förstört den fina bilden som de haft av den, som en plats med central bild i 

Jesus liv. Att den är så ful och smutsig solkar ner historien för många säger Pethrus.85 

Wärenstam beskriver hur araberna lever i smuts, fattigdom och förnedring. Han är dock den 

enda som understryker hur viktigt det är att araberna får social och ekonomisk hjälp för att 

komma ur deras problematiska situation.86 

 

Diskursiva formationer  

Att muslimerna är smutsiga anser de flesta av författarna. Ordet smuts har en central del i alla 

beskrivningar av hur den muslimska människan ser ut och lever. Ordet smuts ger direkt 

negativa associationer och är ett värdeladdat ord. Författarna har inte valt ord som mindre 

                                                           
80 Mangs 1938, s. 143 
81 Mangs 1938, s. 172 
82 Andersson 1953, s. 68 
83 Wetter 1926, s.  20–25 
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renliga eller lite smolkiga och lortiga utan smuts och smutsiga. Det finns alltså ingen 

möjlighet till någon sorts renlighet när man använder ordet smuts/smutsig. För att författarna 

ska kunna benämna dessa människor som smutsiga så måste de utgå ifrån sin egen renlighet 

och hur det ser ut i västvärlden. Subjektet (författaren) sätter sig i en maktrelation till objektet 

(muslimen) när de antar att deras egna normer angående renlighet är de enda rätta. I och med 

att den muslimska människan beskrivs som smutsig så inleds läsaren i att tro att alla muslimer 

är smutsiga. Mangs är den enda författaren som beskriver välställda och välutbildade araber, 

dock påpekar han att de i princip bara är kristna araber, även om det finns undantag med 

muslimska araber.87  

Smutsen kan mycket väl ha existerat men de sätter den i direkt relation till muslimerna. I ett 

stycke förklarar Björk hur både människor och djur använder floden Nilen som badkar och 

drickskälla och hur de på ett naturligt sätt rör sig bland smutsen.88 Det går att tolka som att 

araberna likställs med djur angående deras krav på renlighet. Björk skriver det inte direkt men 

karaktären i texten påvisar att människorna och djuren har samma hygien. Både Hjelm och 

Andersson förklarar hur smutsig staden Nasaret är, samma beskrivning får Jaffa av paret 

Mangs. Det intressanta med beskrivningarna är att de i samma andetag förklarar att dessa 

städer domineras av araber/muslimer. I Fajjum beskriver Mangs hur arabkvarteren är 

smutsiga. Han skriver inte om hur det ser ut i judiska kvarter, men som läsare kan jag utgå 

ifrån att det inte är lika smutsigt där. Björks beskrivning av en tågresa där han beskriver kupén 

som en veritabel svinstia slutar med ett intressant konstaterande: att det i är såhär det ser ut i 

österlandet. Björks generalisering är talande för hur relationen mellan subjekt och objekt 

fungerar. Björk beskriver muslimer och det österländska folket som underlägsna, han sätter 

sig själv i en position där han antyder att ”så här är det, jag har sett det”. Hans metafor 

angående en veritabel svinstia inleder läsaren att föreställa sig en plats full med smuts där 

grisar vältrar sig i lera och avföring. Det här går att koppla till det som Björk skriver om att 

barn och vuxna rör sig runt i smutsen som att det vore det mest naturliga som finns. Björk 

måste tolka det här som något markant annorlunda mot vad han själv är van vid, man kan anta 

att han ser ner på dessa människor på grund av deras förhållande till smuts. Foucaults teori om 

makt passar bra in på Björks beskrivningar. Han har makten att beskriva dem, makten att se 

sig själv stå över dem när det kommer till hygien. Likaså går det att applicera Saids 
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postkoloniala teorier i texten. Björk ser västvärlden som en norm och låter den vara måttstock 

när han beskriver smutsen. 

När jag läst om smutsen i de olika texterna så har det varit viktigt att undersöka vad 

författarna egentligen vill ha sagt med dessa beskrivningar. Varför är det så viktigt att 

beskriva smutsen? Min teori är att författarna genom sina beskrivningar av smutsen har för 

avsikt att antingen förnedra eller skapa aversion gentemot muslimerna. Läsaren inleds i att tro 

att muslimen/araben är underlägsen, saknar hygien och stundtals lever som djur. En andra 

klassens människa som saknar samma rättigheter som de själva har. Det är ett ständigt 

återkommande tema när författarna beskriver muslimen. De behöver också hjälp för att 

komma ur sin situation då de inte verkar kunna göra något åt den enligt de flesta författare.  

 

2.1.4 Fanatism och arabisk nationalism   

En beskrivning som framkommit angående muslimen en är att han är fanatisk och har en stark 

arabisk nationalism. Den muslimska religionen anses som främmande för många av 

författarna och de verkar vara relativt okunniga om vad islam innebär. Det här blir tydligt då 

Björk uttrycker att alla muslimen är fatalister, att allt som händer är guds vilja och att de 

därför varken kan eller vill göra något åt sin situation utan istället accepterar den.89 Lidby 

beskriver att muslimerna är fast i ett tarvligt religionssystem där människan hålls fånga i 

social misär, att de inte kan vara intellektuella eller kulturella och att han tycker synd om dem 

för det enda de gör är att följa sin religion. Det kan bland annat leda till att de plundrar och 

dödar utan att egentligen veta varför. Religionen islam anser Lidby är primitiv och har 

förslöat och fördärvad en hel folkras. De gör allt i religionens namn, enligt Lidby. Muslimerna 

har ingen respekt för den engelska regeringens palestinapolitik, dock så har judarna inte det 

heller, men araberna/muslimerna tar ut sin frustration på den judiska befolkningen som Lidby 

anser är oskyldig och som han menar bara hjälper till att bygga upp landet. Lidby går till och 

med så långt som att kalla det ett pågående raskrig mellan araber och judar. Lidby anklagar 

också araberna, såväl kristna som muslimska, för att utföra terrordåd för att uppnå sina makt-

mål och förstöra för judarna. Lidby bevittnar när en muslim ber han beskriver att dessa 

primitiva människor säkerligen inte förstod eller reflekterade över innehållet i bönerna.90  
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Arabisk Nationalism  

En kristen provins kommissionär i Galileen, som är utsedd av regeringen blir under Hagners 

besök utsatt för ett bombdåd när han skall besöka en gudstjänst och avlider. Det var två 

muslimer som stod bakom dådet förklarar han. De ansåg att kommissionären var för vänligt 

inställd till judarna, berättar Hagner. Hagner skriver att det ofta är yngre arabiska män som är 

delaktiga i dessa terrordåd. De är starkt nationalistiska och är inspirerade av arabupproret mot 

turkarna. De kämpar för en självständig arabisk stat. Hagner förklarar den arabisk-palestinska 

nationalismen som relativt ny. Den var en reaktion på den framåtgående sioniströrelsen som 

fick allt mer inflytande i Palestina och som hotade några av de mest heliga platserna i 

Jerusalem för muslimerna. Det var också en farhåga för kommande judisk massinvandring 

samt det övriga klimatet i muslimska länder (till exempel arabupproret i Turkiet), enligt 

Hagner. På ena sidan står judarna och på den andra araben, både kristna och muslimer.91  

När Björk besöker Jerusalem så berättar han att han ofta möter fanatiska muslimen som är 

fientligt inställda till västerlänningar. Ibland får han besöka kristna helgedomar som besitts av 

muslimer, andra gånger inte, vilket gör Björk förfärad. Björk anser att man kan se den 

muslimska fanatismen extra tydligt när kristna nekas att besöka sina heliga platser Han kallar 

islam för en falsk religion som inte kan frälsa människor. Fanatiska muslimer finns enligt 

Björk överallt i Palestina och de har ständiga konflikter med judarna. På platser dominerade 

av muslimen er vågar Björk inte stanna länge.92 När Mangs ska resa genom Palestina så 

varnas de både för skjutglada araber och judar. Precis som Hagner så skriver Mangs att alla 

araber, såväl kristna som muslimska, har gått ihop mot judarna. För att judarna ska ha en 

möjlighet att ta över landet så måste den muslimska världen genomgå en förskjutning. Mangs 

ser det dock som en omöjlighet då de flesta muslimer är religiösa fanatiker. För att judarna 

ska kunna ta över så måste de flesta muslimer försvinna eller dö. Antingen genom krig eller 

att hela religionen går bankrutt och inte kan ta hand om sina landområden. Faran finns i 

muslimernas nationalism och fanatism, enligt Mangs.93  
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Arabisk fanatism 

Wärenstam tycker att araberna ska fokusera på att utrota analfabetismen och fattigdomen 

istället för att koncentrera sig på grund av religiösa själ att besegra judarna. Han skriver att det 

finns gott om mark i Israel/Palestina för att alla ska få plats. Araberna gör alldeles för lite för 

att hjälpa sina fattiga och flyktingar.94 Petri berättar hur hon träffar på en grupp av människor 

som blivit rånade av muslimer, de hade blivit misstagna för att vara judar, de var tvungna att 

ge muslimerna sina pengar, annars skulle de bli dödade. Här påpekar Petri att hon fick en 

tydlig glimt av muslimernas fanatism. Likaså ser hon fanatiska muslimen då hon firar påsk i 

Jerusalem och bevittnar en svärdsdans. Petri hamnar i en argumentation med en tolvårig pojke 

om kristendom och islam. Pojken anser att kristendomen är en hednisk religion med många 

gudar, såsom Gud, Jesus och den helige anden. Petri tycker likadant, fast om Islam. Hon 

reagerar på att pojken är för ung för att gå till moskén för att be. Petri undrar om de 

muslimska barnen inte vet vad det innebär att be i anden?95  

Pethrus skriver om hur araber och judar hatar och fruktar varandra. Pethrus berättar att den 

svenska konsuln Larsson tidigare hade tvingats att fly från Jerusalem under det senaste kriget. 

Anledningen var Sveriges ställningstagande för judarna vid Palestinas delning och 

svenskarnas inställning till arabligan. I och med det så skriver Pethrus att muslimerna fått 

uppfattningen om att svenskar är fientligt inställda till araber och deras religion. Muslimens 

fanatism lyser här igenom enligt Pethrus Trots att Pethrus besöker Israel 1950 så menar han 

att det fortfarande råder krigstillstånd i landet. Pethrus ägnar ett kapitel åt de jemenitiska 

judarna som flytt till Israel. I deras hemland blir de dagligen trakasserade av muslimer. De blir 

slagna, tilltalade med nedsättande ord med mera. De får inte ens vittna i en domstol även om 

de gagnar en jude. I Israel har dessa stackars judiska jemeniter fått en fristad från den 

muslimska terrorn.96 

Björk sammanfattar muslimernas fanatism (fatalism) på det mest talande sättet. Björk 

beskriver att alla muslimen är fatalister, att allt som händer är guds vilja och att de därför 

varken kan eller vill göra något åt sin situation utan istället accepterar den.97 Den muslimska 

människan sitter således i ett osynligt fängelse. Björks tolkning av islam blir till en sanning 

för läsaren. Björk beskriver inte bara muslimernas problem, han ger också en förklaring till 
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varför det ser ut som det gör. Man kan anta att Björk besitter en inre bild av hur en religion 

borde fungera och att islam inte är att föredra om man får välja, för den begränsar människan 

enligt honom. Lidbys beskrivning angående muslimernas fanatism är liknande. Han beskriver 

hur de är fast i ett tarvligt religionssystem där människan hålls fånga i social misär, att de inte 

kan vara intellektuella eller kulturella och att han tycker synd om dem för det enda de gör är 

att följa sin religion. Dessa beskrivningar skapar också associationer till ett sorts osynligt 

fängelse eller hur en insekt fastnat i ett spindelnät och varken kan eller vill komma loss. Islam 

skiljer sig från kristendomen i det avseendet att de lägger en helt annan emfas vid att handla 

och leva rätt. Religionen islam är en så kallad ortopraxi till skillnad från kristendomen där 

fokus läggs på att ha en rätt trosföreställning (ortodoxi).98 Det här kan vara en förklaring till 

varför Lidby och Björk sammanflätar religiös fanatism med hur muslimerna handlar i sina liv, 

man kan utläsa att Lidby är influerade av dessa tankegångar då han önskar att islam ska 

upphöra att existera så att de muslimen ska människorna kan bli glada och fria kristna.99   

 

Diskursiva formationer  

Som läsare kan man direkt förstå att orden fanatism och nationalism inte används i någon 

positiv bemärkelse. Flera författare säger sig möta den muslimska fanatismen och 

nationalismen när de möter olika muslimska människor. Det kan vara vid en tempelplats eller 

på gatan.  Alla muslimer är säkert inte fanatiskt och nationalistiska men författarna verkar ha 

en förkärlek att sätta dessa etiketter på dem. De ser inte en individ eller grupps handlande, de 

ser en religion. Trots att muslimerna inte är en ras så behandlas de som en enhetlig massa. 

Aversionen som flera av författarna påvisar mot dem kan betecknas som dåtida islamofobi. 

Enligt Mattias Gardell så rådde under den här tiden fortfarande den koloniala bilden av islam. 

De koloniala bilderna präglades av att islam inte utvecklats något under den tiden som 

religionen funnits (i jämförelse med vad som hänt i de kristna västeuropeiska länderna) och 

att de inte genomgått någon upplysnings period. Därför var islams anhängare fast i en 

uråldrig, kvinnofientlig tyrannisk och våldsbenägen religion.100  

Den författare som kommer med mest anklagande påståenden angående den fanatiska araben 

är Lidby, han beskriver hur muslimer kan döda andra människor utan att själv veta varför utan 
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enbart för att han är muslimen, hur de utför terrordåd och förstör för judarna. Lidby kallar det 

för ett raskrig. Han är den enda författaren som väljer att använda ordet ras när han talar om 

muslimen.  

De nationalistiska sidorna hos muslimen förklaras med deras agerande i olika krig och 

territoriala frågor. Hagner tycker till exempel att araberna skulle vara tacksamma för den hjälp 

som judarna erbjuder landet istället för att vara misstänksamma och kämpa efter ett 

självständigt Palestina, en kamp som han anser att den nationalistiska ungdomen för, bland 

annat genom terrordåd.101 Wärenstam skriver hur araberna inte kan skilja på nationell och 

enskild rätt. Wärenstam förklarar att araberna inte kan hävda någon privat rätt angående 

Israel/Palestina då de inte besitter någon nationell rätt. Han beskriver att de flesta Palestinier 

tidigare varit egendomslösa beduiner som under historien inte kunnat göra anspråk på någon 

mark då det inte funnits någon palestinsk regering utan att landet ingått i större riken eller 

varit ockuperat. Analyserar man Wärenstams uttalande så går det att tolka som att 

araberna/muslimerna inte kan känna någon nationalism. Har då den befolkning som bott där i 

flera generationer inte känt någon gemenskap med varandra? Enligt Wärenstam verkar den 

palestinska nationalismen sakna legitimitet, även om den uppenbarligen existerar.  

Som läsare kan man få uppfattningen om att alla muslimer löser sina konflikter med våld. 

Förutom ovanstående beskrivningar så talar Lidby om en våldsam religion där människor 

dödar utan att veta varför, Petri berättar hur muslimer rånar, Mangs säger sig ha hört om 

muslimer som utför våldsdåd mot andra muslimer, Hjelm talar om ett krigiskt folk med en 

krigisk historia, Björk träffar på fanatiska muslimen överallt och han är rädd för att vistas på 

muslimen ska platser för länge. Wetter berättar att våldsamma diskussioner ofta uppstår bland 

muslimen som inte allt för sällan utmynnar i blodspillan. Att sätta ett likhetstecken mellan 

islam och fanatism/nationalism är mycket problematiskt. Hade jag som potentiell resenär till 

Palestina läst till exempel Lidbys reseskildring så hade jag varit väldigt rädd för muslimerna, 

är det författarnas avsikt, att skapa rädsla? Handlar allt om att sätta upp en bild att det är vi 

mot dem? Kan det också vara ett sätt att krydda deras historier?  

Lidström skriver i sin bok ”Berättande på resa” att författaren till en reseskildring både måste 

väcka intresse och förundran. Lidström tar upp problematiken med att balansera intresse-, 

förundran- och sanningsaspekten när man författar en reseskildring, en problematik som alltid 

funnits där. Som läsare förutsätter man att reseskildrarna talar sanning men i och med att de är 
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författade med författarnas egna omvärldsbilder så kan sanningen vara selektiv, likaså kan 

författarna försöka att imponera på någon eller känna att han måste leverera ett visst 

material.102  

Lidby beskyller muslimerna för att inte förstå varför och vad de ber.103 Wetter ställer sig 

också frågande till deras bön. Han bevittnar män som sitter och ber i drömliknande vaggande 

rörelser och hur omvärlden verkar som bortblåst för dem när de befinner sig i detta tillstånd. 

Wetter lägger fram att han inte ser islam som en monoteistisk religion då man i den islamska 

trosbekännelsen lägger till att Muhammed är Allahs profet och att han har en gudomlig 

status.104 Samma reflektion påvisar Petri då hon hamnar i en diskussion med en muslimsk 

pojke. Pojken anser att kristendomen inte är monoteistisk medan Petri anser att islam inte är 

det. Petri kritiserar också starkt att barn inom islam inte får be.105 Det här visar åter igen på 

den okunskap angående islam som författarna besitter och hur de sätter sina egen religion som 

måttstock om vad som är rätt. En iakttagelse som sticker ut bland de andra är när Björk ser 

hur arbetare plötsligt avslutar sina sysslor för att be. Särskilt imponerad blir han av en gammal 

man som trots sin stela kropp utför de ritualer som bönen kräver. Björk undrar hur många 

gamla kristna och slitna män som skulle göra likadant som muslimen.106 

 

 2.1.5 Kvinnorna 

I texterna som jag studerat koncentrerar sig författarna främst på att beskriva den muslimska 

mannen. En anledning till det kan vara att han var mer synlig i det vardagliga livet än 

kvinnan. Dock så har vissa beskrivningar av kvinnor kommit fram i skildringarna. Som jag 

tidigare skrivit om nämner flera den muslimska kvinnan och hennes slöja, något som verkar 

vara främmande för författarna. Lidby skriver att religionen islam utesluter kvinnor, de 

hindrar dem från att ha ett normalt mänskligt liv.107 Björk beskriver hur han ser en man 

komma ridande på en åsna med flera kvinnor i släptåg. Kvinnorna bär antingen på barn eller 

olika bördor på huvudet. Björk förklarar att det enligt koranen är tillåtet med månggifte och 

att en muslim ofta har flera hustrur. Kvinnorna brukar vara i tjugoårsåldern medan mannen 

kan vara runt sextio år. Björk säger att kvinnan har samma status som lastdjuren, att hon 
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utnyttjas på samma sätt. Det är ovanligt att se en gammal arab fru då de ofta slits ut av 

barnafödande och hårt arbete. Araben är inte snäll emot sin fru och hon är förtryckt, skriver 

Björk.108  

När Mangs reser genom Palestina till Egypten så konstaterar han att ju närmare Kairo de 

kommer desto mer västerländsk ser allting ut, också kvinnorna. De kvinnor som inte är araber 

har ofta gjort sig av med slöjan och klär sig numera västerländskt. Arabkvinnorna verkar dock 

fortfarande bära den långa slöjan som minskar hennes rörelsefrihet. Han menar att kvinnans 

plats är i hemmet, men inte ens där har hon några rättigheter berättar Mangs. Det är något som 

den västerländska kulturen kommer att ändra på. Han berättar om hur kvinnoklubbar bildats 

där arabkvinnor har hjälpts att komma till insikt om deras egna värde och att de faktiskt kan 

göra något åt sin situation. År 1929 samlades kristna och muslimska kvinnoklubbar i Kairo. 

De diskuterade sociala frågor, speciellt de som angår kvinnor. Mötet kallades för det heliga 

landets första kvinnokongress.109  

Wärenstam möter en muslimsk jeminitkvinna på gatan. Hon berättar att hon gifte sig redan 

vid tio års ålder och att hon fick sitt första barn när hon var tretton. Nu får hon barn på 

löpande band och är djupt religiös. Han träffar ytterligare två kvinnor som är gifta med 

samma man, de bär trasiga kläder och har varsitt barn på armen. Wärenstam berättar att araber 

och muslimer alltid har fått mycket barn.110  

Wetter beskriver att kvinnans plats är inomhus i hemmet och med barnen. Där ska hon ägna 

sig åt hushållssysslor. En muslimsk flicka blir bortgift i mycket ung ålder och när det har skett 

så blir hon i princip helt avskärmad ifrån den yttre världen. Om hon mot förmodan skulle gå 

ut ur hemmet så måste hon vara beslöjad och följas av en äldre kvinna. Wetter beskriver 

vidare att de lever i stora familjer. Kvinnorna får inte ta emot besök i hemmet eller deltaga vid 

festligheter. Kvinnorna får inte äta med mannen utan gör det på en egen plats. Likaså förklarar 

Wetter att kvinnan har en egen plats i moskén, där hon hålls åt sidan och bara får komma in 

på bestämda tider. De som fyller Allahs tempel är kultfirande män. Den enda sortens kvinna 

som visar sig öppet i en orientalisk stad är sköka, enligt Wetter. Hon bär ingen slöja och ser 

männen frimodigt i ögonen.111  
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Det mest tongivande attributet hos kvinnan är hennes slöja. Lidby berättar om hur 

arabkvinnorna går inlindade i slöjor och att det ser ut som att de har tandvärk. Han skriver 

också att kvinnor tassar runt på städernas bakgator som beslöjade andar.112 Petri beskriver hur 

ararbkvinnorna går runt i sina svarta hucklen och ser ut som spöken.113 Paret Mangs förklarar 

slöjan som lång och otymplig, något som binder kvinnan till hemmet av praktiska skäl då 

hennes rörelsefrihet minskas av den.114  

När Petri reser till Palestina så gör hennes sällskap ett stopp på Cypern där hon besöker en 

moské. Hon undrar varför det inte är några kvinnor där. Då får hon förklarat för sig att det inte 

är fredag och att kvinnorna således inte får komma dit. Petri blir visad till kvinnornas plats i 

moskén, ett hörn omgivet av höga murar. Petri tycker synd om kvinnorna. Hon konstaterar att 

männen har det mycket bättre.115 Petri besöker också en skola i Palestina men träffar bara på 

pojkar där. Flickorna var istället på gatan och sålde vackra spetsar som de tillverkat. Hon 

berättar att många flickor gifts bort i tidig ålder. Petri liknar den muslimska svartbeslöjade 

kvinnan med ett spöke.116 I Egypten träffar Petri en grupp kvinnor i en moské. Efter att de 

hade genomfört en gnidande ritual så satte sig alla i en hög på golvet. De satt med brösten ute 

och matade sina barn, de skrattade och skojade förklarar Petri. Ingen knäföll eller bad. Det här 

var ingen gudstjänst eller bönestund, detta var inget-ingenting. En hemsk tanke slog då Petri, 

är det som deras män säger, att kvinnan inte har någon själ? Petri bad en kvinna att ta av sig 

sin slöja vilket hon gladeligen gjorde. Kvinnan frågade om hon var vacker. Petri lämnade 

snabbt sällskapet. Efter det träffade Petri en muslimsk man vilket hon sa att det var som 

balsam för hjärtat. Det var en ”vanlig” människa.117  

Lidby anser att islams inställning till kvinnan är direkt omänsklig. Han förklarar att en man i 

ett muslimskt äktenskap kan upprepa frasen ”du är skild” tre gånger och då är skilsmässan ett 

faktum. Lidby skriver att det här är en vanlig procedur, speciellt när maken inte har råd att 

betala för sin hustru. Muslimen får ta fyra hustrur, men dessa går att byta ut förklarar Lidby. 

Lidby konstaterar att många i västvärlden tror att kvinnornas situation i islam är bättre men 
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han anser att kvinnan inom islam är en mycket lågt stående varelse med en så sorglig historia 

att den trotsar all beskrivning.118 

 

Diskursiva formationer 

När författarna beskriver kvinnan så ger de ingen positiv bild av henne. Kvinnan verkar inte 

på något sätt ond utan författarna verkar ha känt en stark empati för vad de sett och upplevt. 

Kvinnans roll verkar, enligt författarna, ha en direkt koppling till deras religion. Således blir 

en religiös kristen diskurs intressant att undersöka. Bland annat så nämner Lidby att islams 

inställning till kvinnor är omänsklig, han säger inte att det är araberna, kulturen eller männens, 

utan islams. På så sätt avslöjar Lidby hans uppfattning om att islam genomtränger hela 

samhället och framför allt kvinnosynen. Han som ”fri” kristen man har möjlighet att sätta den 

här etiketten på religionen islam som kvinnofientlig. Lidby jämför outtalat den kristna 

kvinnan med den muslimska. Trots att han inte skriver hur en kristen kvinnas situation är så 

blir det tydligt att den utgör en motpol till vad han ser i Palestina. Han ser kristendomen som 

en civiliserad religion, något som är en del av den religiösa diskursen. 

Björk beskriver att mannen inte är snäll mot sina fruar och att de snabbt slits ut, han liknar 

deras roll vid ett djurs.119 Vilka associationer skapar det här för läsaren? Vad blir 

konsekvensen av texten? Som läsare är det svårt att de kvinnan som något annan än en lägre 

stående varelse som inte ens är mänsklig. Kvinnan är utbytbar och behålls bara så länge som 

hon uppfyller ett syfte. Björk har precis som Lidby satt kvinnans roll i direkt korrelation till 

religionen islam.  

Wetter förklarar kvinnans situation på flera plan. Hennes allmänna situation i hemmet och 

hennes religiösa roll behandlas. Enligt Wetter så verkar kvinnans liv vara förutbestämt. Hon 

gifts bort i tidig ålder för att sedan ägna sitt liv åt att slita. Han vittnar också om den isolation 

som den muslimska kvinnan får utså. Det blir tydligt i Wetters text att han tycker synd om 

kvinnorna. Kvinnornas situation blir ytterligare ett argument gentemot islam. För precis som 

de andra författarna så sätter han likhetstecken mellan islam och kvinnofientlighet. Hur 

författaren ser på den västerländska kvinnan och hennes roll i samhället framkommer dock 

inte, men en jämställd kvinna under 1900-talets första hälft kunde man inte tala om i 
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Sverige.120 Wetter skriver att den enda fria kvinnan han kan se i en österländsk stad är 

skökan.121  

Petri ställer sig frågande till den minimala roll som kvinnan har i islams offentliga rum. Trots 

det så är Petri den enda författare som kritiserar den muslimska kvinnan. I avsnittet 

”Kvinnorna” har jag återgett Petris möte med ett par kvinnor i en moské. Det är tydligt att 

Petri ser ner på dessa kvinnor och hon undrar om det är som den muslimska mannen säger, att 

kvinnan saknar en själ. Det kanske är på grund av att Petri är kvinna som hon känner sig 

legitimerad att kritisera dem. De manliga författarna riktar ständigt en stark kritik emot de 

muslimska männen medan kvinnornas personligheter i princip inte nämns. Det här kan 

måhända korrelera till identifikationen med det egna könet. Petri kanske lägger märke till fler 

kvinnor till för hon är just kvinna.  

När flera av författarna beskriver slöjan så kan underliggande meningen med dessa 

beskrivningar tolkas som att den arabiska kvinnan är något mystiskt, ett väsen skilt från den 

västerländska kvinnan. Användandet av metaforer vaggar in läsaren i en sorts exotisk men 

ändå skrämmande förklaring. Är de arabiska kvinnorna spöken/andar eller ser de bara ut som 

sådana? Det är inte svårt att tänka sig att läsaren får en obehaglig bild av dem när de läser 

dessa beskrivningar, metaforerna skapar rädsla och osäkerhet.  När Mangs beskriver slöjan så 

säger de att den är otymplig och binder kvinnan vid hemmet. 122 Genom Mangs beskrivning 

blir slöjan en symbol för kvinnoförtrycket i mellanöstern. Slöjan är inte bara ett klädesplagg 

utan också något som begränsar kvinnorna från att leva ett normalt och värdigt liv. 

 

2.1.6 Jordbruket och den primitiva araben  

Jordbruket har en viktig roll i flera av reseskildringarna. Ofta beskrivs araben/muslimens 

jordbruksmetoder som primitiva och omoderna, till skillnad från de metoder som judarna 

använder, de är moderna. Andersson skriver att de judiska jordbrukarna är influerade av 

västerländska metoder. Judarna har moderna maskiner som tröskor och traktorer. De har 

lyckats dränera sumpmarker och odla i öken. Där de förr var ofruktbar mark spirar istället 

frodiga odlingar.123 När Lidby reser till staden Lydda förundras han över hur landskapet har 
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förändrats under de senaste tio åren. Den tidigare monotona prärien har förvandlats till en 

bördig åkermark. Här odlas apelsiner och grödor. Flera judiska kolonier har vuxit upp och det 

är deras förtjänst att marken nu har blivit frodig. Judarna använder också moderna 

maskiner.124 Lidby säger att det inte är någon hemlighet att Palestina har förfallit under 

årtusenden. Vad än araberna har försökt att göra så har landet förfallit ännu mer, speciellt 

inom jordbruket. Den här negativa trenden har judarna lyckats vända på bara några få år och 

åstadkommit enastående ting.125 Hagner lägger stor vikt vid judarnas hjälp i landet och inom 

jordbruket. Han säger att araberna tidigare hade varit vänligt inställda till den hjälp som 

judarna erbjudit men att det nu bytts ut emot misstänksamhet. Istället visar araberna hat och 

aversion emot judarna. Det här sätter sig Hagner kraftigt emot och tycker att araberna borde 

vara tacksamma.126  

Hjelm berättar att araberna som tidigare var landets jordbrukare nu har flytt. De tog med sig 

sina djur vilket påverkar Israel då de inte längre får tillgång till deras kött.127 Hjelm påvisar att 

staten Israel har förbättrat jordbrukssituationen i landet med hjälp av konstbevattning. Hela 

20% av den judiska befolkningen sysslar med jordbruk. Det här har förändrat hela landets 

utseende och jordbruksproduktionen har gått upp med 50% de senaste åren, berättar Hjelm.128 

När Björk reser genom landet och närmar sig sarons slätter förundras han över den naturen 

som börjar framskrida. Här ser han välskötta fruktträdgårdar och stora fält med bördiga 

skördar. Utanför staden Lydda ser han hur omgivningarna har förfallit. Han ser nedgångna 

byggnader och gamla odlingsterasser. Här kan man se att de bor araber konstaterar Björk. Till 

skillnad från sarons slätter där det bor judar.129 Araberna är enligt Björk för lata och 

inkompetenta. Jorden är fruktbar men de vet inte hur de ska bruka den. Som kontrast kan man 

se judiska bosättningar där ett modernt jordbruk sker.130 Mangs påpekar att man kan se en 

tydlig skillnad i Palestina på var en arab och jude bor. Hos de judiska jordbrukarna ser man 

välskötta hus med fina odlingar och trädgårdar, moderna redskap och metoder. Där araberna 

brukar sin mark använder de sig av ålderdomliga redskap. De drar sin gamla plog med hjälp 

av djur eller mänsklig kraft medan judarna använder traktorer. Mangs skriver att i Palestina 

möts de skarpa intellekten (judarna) med den förkrympta primitiviteten 
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(araberna/muslimerna).  Mangs tar upp att han tagit del av en beräkning som kommit fram till 

att 100 stycken judar på grund av rationell vård av jorden skulle kunna leva på samma areal 

som åtta araber. Således kan landet föda fler judar än araber. Araben verkar helt enkelt inte 

vara skapta för jordbruk, de använder sig av samma metoder som man kan se på gamla 

egyptiska reliefer konstaterar Mangs när han bevittnar skördearbete bland araber.131  

Wärenstam vittnar om att man idag kan se blomstrande judiska kolonier där det tidigare varit 

sumpmark och öken. Judarna har dränerat träsk och arbetar med konstbevattning. Wärenstam 

säger att om judarna inte immigrerat till Israel så hade mycket av den här marken fortfarande 

varit ofruktbar. Det är tack vara judarna det här har skett. Pethrus som drygt tjugo år tidigare 

har besökt Palestina beskriver hur de förr obrukbara ökenlandskapet nu ser helt annorlunda ut. 

På saronslätten breder sig flera bördiga judiska kolonier ut. Utanför Magdala besöker Pethrus 

den judiska kolonin Migdal. Där arbetar kvinnor och män för att bygga upp ett samhälle samt 

att odla marken. På samma sätt fungerar den judiska ökenkolnin Revivim. Pethrus berättar 

imponerande hur judiska kolonier lyckas bruka jord som sedan urminnes tider varit obrukbar. 

Araberna använder samma metoder som på Abrahams tid enligt Pethrus och deras jordbruk är 

mycket torftigt. Således är judarnas nya tekniker och framgångar mycket bra, även om 

araberna inte tycker det.132  

Primitivitet  

Förutom att använda primitiva jordbruksredskap så beskrivs den muslimska människan 

primitiv i flera avseenden. Bland annat i hur de bor. Hjelm skriver hur de bor i anskrämliga 

plåthus.133 I Magdala beskriver Pethrus hur araberna bor i primitiva små hyddor.134 Lidby 

talar om religionen islam som primitiv och barbarisk. Likaså som jag tidigare nämnt talar 

Lidby om den primitiva muslimen som antagligen inte förstår innebörden i sin bön.135 När 

Wetter reser till Palestina beskriver han att vägarna är illa skötta. I städerna finns det finns 

små butiker som bryter av de smutsbruna murarna, men de är av det primitivaste slag.136 

Pethrus studerar några fiskare. Han skriver att de arabiska fiskarna i Tiberias använder sig av 
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mycket primitiva metoder och det är allmänt stökigt på arbetsplatsen med människor som 

gormar om vems tur det är att fiska.137 

 

Diskursiva formationer  

Precis som med till exempel med den arabiska fattigdomen så fanns det säkert araber som 

hade svårigheter med att bruka jorden, men det måste också funnits de som hade fungerande 

jordbruk men inga sådana nämns. En annan följd eller potentiell intention kan ha varit att 

ytterligare svartmåla araberna/muslimerna. De förklaras ofta som primitiva, alltså något som 

är lägre stående och outvecklat. Araben bor i primitiva hus, har primitiva kläder och redskap. 

De är inte bara våldsamma, fanatiska/nationalistiska, smutsiga, kvinnofientliga och ser 

avvikande ut, de är också primitiva. Jag får en uppfattning om att författarna för en ständig 

argumentation mot araberna/muslimerna i reseskildringarna. ”Titta, han kan varken jobba 

eller klä sig ordentligt, han är också smutsig och elak ”. Arabernas tillkortakommanden nämns 

ständigt medan allt eventuellt positivt uteblir. En beskrivning som Hjelm gör sammanfattar 

flera av författarnas bild av muslimen/araben. Hjelm berättar hur muslimerna säljer konstlösa 

lerkrukor vilken han anser är den bästa bilden av det muslimen ska livets bräcklighet.138 

 

2.2 Hur jämförs muslimerna med judarna?  

När författarna beskriver muslimerna så använder de sig inte endast av sig själva som 

måttstock, en populär motpol i skildringarna är den judiska befolkningen. Ofta beskrivs det att 

judarna har västerländska traditioner. De ser västerländska ut och klär sig som man gör i 

Västeuropa. Skillnaden syns också bland annat inom jordbruket där de har moderna maskiner 

som tröskor och traktorer.139 Författarna använder till stor del jordbruket för att måla upp en 

tydlig skillnad som jag tidigare nämnt i texten. Hagner, Andersson, Lidby, Björk Mangs, 

Wärenstam och Pethrus tar upp de framgångar som det judiska jordbruket lyckats med. 

Ökensand har blivit frodig, fruktträdgårdar har uppkommit på tidigare kala slätter och landets 

utseende har i princip förändrats. Det här är något som araberna/muslimerna inte har lyckats 
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med under deras mångtusenåriga historia, enligt författarna. De säger att araberna saknar 

kunskap, det vet helt enkelt inte hur de ska bruka jorden.140  

När alla författare talar om det effektiva judiska jordbruket så tar arabernas/muslimernas 

jordbruk alltid upp som en motpol. Man kan få känslan av att det pågår en tävling, enligt 

författarna, som araberna/muslimerna ständigt förlorar. Det är inte bara inom jordbruket som 

judarna överglänser araberna/muslimerna, utom inom flera discipliner. En av dem avser hur 

de bygger sina hus. Mangs beskriver till exempel att det direkt går att se om det är en 

arab/muslim eller en jude som bor i ett hus. De arabiska byggnaderna är ofta spartanska och 

enkla, husen är ofta av plåt eller lera. De judiska husen är modernt byggda och har ofta 

fruktträdgårdar. Som jag tidigare nämnt säger Mangs att man i Palestina möter de skarpa 

intellekten (judarna) med den förkrympta primitiviteten (araberna).141 Till skillnad mot 

araberna/muslimerna så verkar hela den judiska befolkningen arbeta. Antingen med jordbruk 

eller industri, eller som Björk beskriver det när ser judiska män i Jerusalem, som han antar är 

på väg till deras jobb på någon bank. Araberna konstaterar han jobbar på gatan med 

försäljning.142  

Pethrus berättar att under hans besök 1953, till skillnad mot det som han gjorde 1923 nu kan 

möta judar av många samhällsklasser i Israel. Allt ifrån affärsmän, vetenskapsmän, politiker 

mm. Dessa är enligt Pethrus nyinflyttade i Jerusalem.143 Mangs berättar om deras intryck när 

de lämnar den arabiska staden Jaffa. De åker från vad de kallar det ålderdomliga arabiska 

Jaffa för lotsas direkt in i heljudiska och hypermoderna Tel Aviv. På några få sekunder säger 

de att man passerar ett helt årtusende.144 Lidby konstaterat, som jag tidigare skrivit, att det är 

uppenbart Palestina har förfallit under årtusenden. De försök som araberna gjort har lett till att 

har förfallit ännu mer och specifikt inom jordbruket. Judarnas hjälp anser Lidby och Hagner 

varit avgörande för landets utveckling och att den arabiska befolkningen borde visa 

tacksamhet gentemot judarna som lyckats vända Palestina från ett omodernt land till ett 

modernt på bara några få år. Den här negativa trenden har judarna lyckats vända på bara några 

få år och åstadkommit enastående ting.145  
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Wärenstam skriver om hur landets utvecklats efter 1948 när judarna tog över förvaltningen av 

landet. De har enligt Wärenstam förbättrat sjukvården, bildat fackföreningar och skapat en 

trygg social grund som araberna också har fått tagit del av. Han skriver att de högt uppsatta 

araberna inte verkar bry sig om sociala frågor utan har istället låtit fattigdomen och 

analfabetismen öka. Wärenstam skriver att den judiska förvaltningen har byggt skolor, 

industrier, dränerat malariaträsk och skapat arbete genom deras revolutionerande 

jordbruksarbeten. Allt det här säger han har skett med judarnas händer och inte arabernas. 

Wärenstam påtalar att den kultur som finns i Israel är framburen av den judiska 

befolkningen.146  

Det här tar Lidby upp då han belyser att araberna saknar förmåga att skapa kultur. Lidby säger 

att Palestina behöver judarna, dess kapital och kunskaper, att hela österlandet skulle ändras 

om judarna fick ta över makten.147 Wärenstam understryker att araberna inte kan fortsätta leva 

i smuts, fattigdom och förnedring utan att de måste få samma chans som judarna att utnyttja 

de sociala möjligheter som judarna har. Wärenstam anser att det är den viktigaste frågan i hela 

främre orienten.148 Pethrus skriver att Israels regering vill ha en fredlig samlevnad och 

samverkad mellan araberna och judarna, att araberna också kan innefattas i Guds löfte till 

egendomsfolket då muslimerna också härstammar från Abraham. Dock så säger Pethrus att 

arabledare försöker motsätta sig den processen och gör allt för att försvåra situationen för 

judarna, speciellt när organisationer som till exempel The Jewish National Fund försöker 

värva judiska kolonister att bosätta sig i landet. De israelitiska och palestinska grannar som 

bor vid gränsövergångarna känner inte varandra utan istället så hatar de och fruktar varandra 

enligt Pethrus. Pethrus säger att det i själva verket fortfarande råder krigstillstånd mellan 

judarna och araberna. Han ser taggtråd, bajonetter, maskingevär med mera vid 

gränsövergångarna i Jerusalem. Han säger att båda folken fruktar för sina liv och att det är 

mycket svårt för båda sidor. Speciellt för dem som haft sina bostäder på andra sidan gränsen 

och nu blivit förflyttade. Perus upprepar att Israel vill ha fred och att de män som står i 

spetsen för de båda folken är sunda och kloka (tidigare kritiserade han arabledarna men här 

kallar han de kloka). Han svårt att se hur en varaktig fred skulle kunna ske i denna del av 

världen.149  
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Diskursiva formationer  

De diskursiva formationerna i dessa beskrivningar präglas av att författarna identifierar sig 

med vad de beskriver som den västerländska judiska människan och ser araben/muslimen som 

något avvikande. Författarens identitetsform är således central i deras beskrivningar, många 

av dem säger att de av olika anledningar känner sig förbundna med judarna genom deras 

religion. Författarna sätter ett likhetstecken mellan judar och något positivt vilket blir ett 

normativt synsätt som präglar skildringarna. Som jag tidigare nämnt känns det som att 

författarna för en ständig argumentation emot muslimerna/araberna. Författarna berättar hur 

de besökt och talat med judar men de redovisar inte många samtal eller integration med 

araberna/muslimerna och de som sker är inte positivt beskrivna. Det har skett en aktiv 

selektionsprocess där judarnas berättelser får mycket mer plats än arabernas/muslimernas. 

Judarna har en aktiv del i skildringarna medan araberna har en passiv roll. I och med det så 

sätter sig författarna i en maktposition gentemot araberna. Judarna framställs som jämlika 

med författarna och det märks när de beskrivs. En anledning till att författarna presenterar 

liknande omvärldsbilder och system kan bero på att nästan alla har sin grund i kyrkliga 

sammanhang. I dessa sammanhang kan en kultur och en tradition funnits där man gagnat den 

judiska befolkningen och således känner att man måste beskriva dem som något positivt. (Läs 

mer om frikyrkan och dess syn på Israel och judarna i avsnittet SIM).  

Mattias Gardell skriver att antisemitismen hade ett tydligt uppsving under sena 1800-talet och 

de första 40 åren på 1900-talet. Dock var den huvudsakliga fienden både innan och efter det 

den muslimska världen och dess religion. Kampen mot öst pausades under andra världskriget 

och kalla kriget men är idag mer aktuell än någonsin. Islamofobi har funnits i flera hundra år 

anser Gardell. Muslimerna var de som korsfararna slogs emot, det var muslimerna som 

invaderade den heliga staden Jerusalem, inte judarna. Judarna hade förvisso dödat Jesus men 

muslimen fick trots det genom århundraden utså den främsta kritiken. Antisemitismen har 

också alltid funnits men den har inte varit lika framstående i frikyrkliga sammanhang där 

många av författarna haft sin hemvist.150 I skildringarna går det att utläsa en kolonial 

interdiskursivitet. Den koloniala diskursen om muslimen som en motpol har direkt nedärvts 

till de diskurser om den muslimska människan som författarna utgår ifrån, de är i princip 

samma bilder som de presenterar som författare under 1800-talet gjorde. För att se en närmare 
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bild av Sveriges koppling till den muslimska människan under historien så läs avsnittet 

bakgrund. 

 

2.3 Territoriell rätt 

Området Israel/Palestina har varit en konflikthärd i flera årtusenden. Än idag så pågår det 

kraftiga strider mellan Israeliter och Palestinier. Författarna till de reseskildringar som jag 

undersökt backar inte för att ta upp den här frågan och ta ställning för vilka de anser ha rätt till 

landet. Wärenstam, Andersson, Hjelm och Pethrus besöker Palestina efter att det blivit staten 

Israel. 1948 utropades den judiska staten Israel med Jerusalem som huvudstad. Pethrus (1950) 

skriver i sitt förord om löftets land för kristna och judarna. Han beskriver hur Israels profeter 

genom historien fått offra sina liv för sin tro och sin förkunnelse. Genom årtusenden har 

judarna kämpat emot alla fiender men de har hållit stånd mot såväl de kristna som de 

segerrika islam. I centrum står Israels folk, Abrahams folk som gud en gång gav löftet om 

landet Israel, det här löftet håller på att infrias och snart är cirkeln sluten. Läsaren kan här 

inledas i tron om att araberna inte har någon plats i Israel. Pethrus skriver dock att araberna 

också är av Abrahams säd och att löftet om landet också kan innefatta dem. Han förklarar att 

det är vad Israel och dess styrande vill, en fredlig samlevnad och samverkan mellan araberna 

och judarna. Hur det här ska uppnås vet Pethrus inte riktigt men han hoppas att de inblandade 

parterna ska kunna lösa frågan.151 

När Pethrus är i Jerusalem så besöker han riksdagen där den Transjordanska annektionen av 

Palestina ska debatteras. Pethrus helhetsintryck från debatten är att Israel vill ha fred men inte 

till varje pris. Israel vill också kunna förhandla direkt med araberna om Jerusalem men det har 

ej lyckats. Pethrus beskriver hur båda folken lider och att Jerusalems status som helig stad för 

de tre ledande världsreligionerna inte kommer avta med tiden. Två år efter utropandet av 

staten Israel säger Pethrus att det fortfarande råder krigstillstånd med blockader och strider.152  

Hjelm (1953) talar också om löftets land och löftets folk. Hjelm beskriver hur judarna fått sina 

böner hörda genom att staten Israel bildats och han hoppas att den judiska befolkningen ska få 

möjlighet att bygga upp landet i lugn och ro. Hjelm avsätter ett kapitel i sin reseskildring för 

att beskriva hur staten Israel har utvecklats under de fem åren som de varit en judisk stat. 

Judarnas främsta vapen har varit kunskap. Med sin kunskap har de inte bara lyckats mota bort 
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araberna utan också utvecklat landets jordbruk och industrier. Han vittnar om att hela landets 

utseende har förändrats till det bättre sedan judarna tog över makten. Hjelm ställer sig kritisk 

till arabernas rätt till platser som tempelområdet, visst kan platsen vara viktig för muslimerna 

men inte lika viktig som den är för judarna och kristna. Hjelm anser att de judiska områdena 

har en mycket högre standard än de arabiska och att det är logiskt att judarna styr landet. 

Hjelm berättar om hur araber försvunnit från flera platser i Israel och att språket Hebreiska för 

första gången slagit igenom som dominerande språk, vilket i sig är en seger över araberna.153  

Wärenstam (1952) beskriver att både judarna och araberna härstammar från samma tid och att 

båda anser sig ha rätt till landet. Dock så har han döpt ett kapitel till ”Israels folk och Israels 

land” där han med hjälp av olika bibelverser argumenterar för judarnas rätt till landet. 

Wärenstam skriver att utropandet av Israel var ett stolt ögonblick i den judiska historien, dock 

så ställer han sig frågande till om världens alla judar förstår innebörden av händelsen. Att 

staten Israel har bildats anser Wärenstam innebära förpliktelser, kamp men också 

möjligheter.154 Wärenstam förklarar att när sionismen spreds i Palestina på 1800-talet så 

bodde det redan araber där. Men att kalla Palestina för en arabstat på den tiden anser 

Wärenstam är en myt, då det inte fanns någon palestinsk regering. De krig angående nationell 

och privat rätt som araberna startat genom åren kallar Wärenstam för oförnuftiga. Wärenstam 

anser, som jag tidigare nämnt, att araberna ska fokusera på sociala frågor istället för att kriga 

mot judarna. Judarnas ledning har enligt Wärenstam bara lett till positiva saker. Bättre social 

välfärd, en revolution inom jordbruket, uppbyggnad av skolor med mera. Wärenstam 

understryker att det är judarnas förtjänst. Det viktigaste, enligt Wärenstam, är att araberna får 

möjlighet att utnyttja dessa samhälleliga förmåner. Wärenstam ser inga problem med att Israel 

blivit en judisk stat, tvärtom. Han anser att araberna ska rätta sig efter judarnas taktpinne och 

se vilka fördelar som en judisk stat för med även för dem.155  

Den sista författare som besöker Israel efter att det blivit en judisk stat är Andersson (1953). 

Andersson stödjer judarnas återuppbyggnad av Israel men han kritiserar dem också. Han 

ställer sig undrande till de få religiösa judarna som han ser. Det finns judar men få verkar 

besöka synagogan enligt Andersson. Andersson tycker att judarna borde uppvisa en mycket 

större religiös aktivitet nu när de återfått sitt land, om det nu är så att det går mot löftets (Guds 

löfte om egendomsfolkets land) uppfyllelse? Andersson vänder sig emot att araberna har den 

                                                           
153 Hjelm 1953, s.  70, 87–89, 110–111, 144–152 
154 Wärenstam 1952, s. 25–25, 36  
155 Wärenstam 1952, s.  25, 38, 52–53, 94–95, 130 



48 
 

territoriella makten över flera av de heliga kristna och judiska platserna. Han beklagar sig 

generellt över att det inte finns fler kristna i Israel.156  

Björk, Hagner, Mangs, Petri, Wetter och Lidby besöker Israel innan det blivit en judisk stat 

och då landet förvaltades av Storbritannien på mandat av FN.  

Wetter besöker Palestina år 1926. Han nämner inte frågan om vem som skall bo eller styra 

landet men i hans förklaringar angående muslimen går det att utläsa att han inte tycker landet 

fungerar som det ska. När Wetter besöker tempelplatsen i Jerusalem träffar han på judar. 

Wetter säger att de har lockigt hår från tinningarna och ofta har fanatiska anletsdrag. Han 

berättar att klippmoskén som är byggt på den heliga kristna tempelplatsen vittnar om Jahves 

maktlöshet och hans bud om att platsen inte fick beträda av otrognas fötter.157 

Björk som besöker Palestina år 1930 tar ställning för judarna och deras rätt till en egen stat. 

Han anser att tiden är inne för ett skifte. Araberna har enligt Björk alltid försökt att utrota 

judarna men de har ej lyckats. Björk hoppas att förbundsfolket (judarna) ska återfå de heliga 

platser som muslimerna besitter, likaså deras land. När Björk besöker en moské i Hebron så 

ser han med sorg på de platser i väggarna där judarna brukade stoppa in sina böner. Dessutom 

hoppas Björk att judarna snart ska lära sig att förstå att Jesus från Nasaret är deras messias. 

Björk påvisar hur framgångsrikt judarna brukar jorden och berättar om de vackra villorna som 

de bor i.158  

År 1931 besöker Petri Palestina. Petri nämner inte direkt vem som har rätten till landet men 

när hon besöker klagomuren i sällskap med en jude så återger hon hans bön. ”Förbarma dig, 

Evige, vår Gud, över Israel, ditt folk, över Jerusalem, din stad, över Sion, den härligaste 

boning… Vår Gud, vår Fader, vår Herde, uppehåll oss och vårda oss, drag försorg mot oss, 

befria oss snart Eviga Gud (…) Uppbygg snart Jerusalem, den heliga staden, i våra dagar. 

Lovad vare du, Evige, som uppbygger Jerusalem i barmhärtighet.”159. De besöker också 

tempelplatsen tillsammans. Hon undrar hur juden tänker angående att muslimerna tagit över 

deras heliga plats. Petri beklagar sig över att judarna inte längre kan offra på tempelplatsen. 

Den generella uppfattning som Petri ger är att hon sympatiserar med judarna. Dock 

framkommer det en önskan hos henne att judarna skulle bli kristna och erkänna Jesus. I en 
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diskussion med en judisk man nämner hon att frälsningsarméns grundare var halvjude. Petri 

tar också upp frågan om judeförföljelse i Europa och motsätter sig den.160  

Paret Mangs och Lidby besöker Palestina år 1938. Lidby konstaterar att Palestina behöver 

judarna. De behöver deras kapital och kunskap. Om judarna tog över styrandet av Palestina så 

skulle hela landet blomstra och hela regionen skulle påverkas positivt, om araberna fortsätter 

styra landet så kommer det att förfalla ännu mer än det redan gjort enligt Lidby. Lidby anser 

att judarna ska få bygga upp landet enligt sionismens program. Han påpekar att de 

förändringar som judarna hittills gjort genom arbete, frivilliga offer och kapital har kommit 

alla till gagn, även araberna. Araberna fokuserar, enligt Lidby, endast på att förstöra för 

judarna och deras ekonomiska uppbyggnad. De utför terrordåd och förstör för jordbruket.161 

Mangs som besöker landet samma år säger att han känner sig förbunden till det judiska 

stamfolket även om han är kristen. Mangs för dock ett resonemang som de andra inte gör. 

Mangs talar om att han i sin uppväxt alltid tyckt att judarna haft företräde till landet men att 

han praktiskt taget hade glömt bort att landet redan var bosatt av araber. Mangs förklarar att 

araberna ser Palestina som sitt land och judarna är inkräktare och snyltgäster. De skriver att 

enda sen de lärde sig att älska araberna så blev judeproblemet mer invecklat än förr. Man 

måste också förstå arabernas synpunkt anser de. Den bild som de tidigare hade av araben 

(smutsiga, okunniga, skojare mm) ställs på sin kant då de möter araber som inte bara bor i 

öknen utan som lever i städerna, är välutbildade och intelligenta. Dock så består den här 

gruppen av kristna araber. Både judarna och muslimerna gör anspråk på att vara Abrahams 

ättlingar och ha rätt till landet. De kristna araberna är tillsammans med de muslimska araberna 

motståndare till judarna och vice versa. Mangs skriver att för att judarna ska kunna ta över 

landet så måste hela den muslimen ska världen genomgå en förskjutning.162  

Den sista författare som besöker Palestina innan det blir staten Israel är Hagner år 1942. 

Redan i Hagners boktitel går det att utläsa en del av hans ståndpunkter.  Hagners bok heter 

”Löftets land och löftets folk”. Landet avser han Israel och folket judarna. I bokens inledning 

talar Hagner om landet som är förbehållet åt Herrens egendomsfolk vars framtid är knuten till 

det landet. Denna återkoppling kommer enligt Hagner prägla hela världsutvecklingen och 

knyta samman historisk forntid med nutid. Han berättar hur de judiska kolonisterna kämpar 

för att bygga upp landet och jämför dem med de primitiva araberna. Araberna verkar enligt 
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Hagner inte göra något för sitt lands utveckling och ha ställer sig frågande till hur mycket de 

själva bidragit till sen egen emancipation? Istället för fientlighet borde araberna visa judarna 

tacksamhet. Trots det så har både kristna och muslimska araber gått emot Balfour-

försäkringen (se bakgrund), enligt Hagner. Hagner påpekar också att araberna borde vara 

tacksamma mot väst som i och med första världskriget störtade det osmanska riket så att 

dörren öppnades för självständiga arabiska stater.163  

 

Diskursiva formationer 

Den mest genomgående diskursen när författarna skriver om territoriella rätt anser jag vara 

den religiösa. Här ställs kristendomen tillsammans judendomen mot islam på sin spetts. Den 

kristna och framför allt den judiska befolkningen anses vara mer civiliserade. Den viktigaste 

argumentationen ligger dock i att judarna har blivit lovade landet, av den högste av högste, 

självaste Gud. Kan man som kristen gå emot Guds vilja? Författarna ger sken av att de inte är 

villiga att göra avkall på sitt förtroende eller sin förbindelse till Gud. Författarna verkar 

använda Bibeln som en sorts lagbok där de flitigt citerar olika verser om vem som har rätt att 

bo i Israel. Således ratificerar de judarnas övertagande av landet.   

De författare som besökte landet innan år 1948 benämner ofta Palestina som ”Löftets land”. 

Ordvalet resulterar i ett antagande hos mig att de väntar på att något ska ske, en förhoppning 

om förändring. Trots att författarna mestadels betraktar judarna som de folk som fått löftet så 

hoppas till exempel Petri på att judarna i Palestina ska erkänna Jesus. Wetter beklagar sig över 

att det finns så få kristna i regionen. Petri och Wetters resonemang stämmer väl överens med 

de stadgar som SIM stod för.  

Författarna som besökt Israel efter att det blivit en egen stat talar ofta om att löftet har infriats. 

På så sätt framställs deras religion och Gud med en stor legitimitet då den/han uppfyllt vad 

som lovats.  

Förutom den religiösa diskursen går det att se drag av Foucault och Saids tankar och teorier i 

texten. Efter år 1948 är det tydligt att den judiska befolkningen står i en maktposition över 

araberna. Judarnas situation var inte lika bra under tidigare år och stärktes nu markant. 

Judarna förefalls styra över statsapparaten, den sociala välfärden och den kulturella sfären. På 

flera platser var måhända förhållandet annorlunda men författarna ger sken av en homogen 

                                                           
163 Hagner 1942, s.  9–15, 101–102, 113–116 



51 
 

grupp judar som alla jobbar för landets bästa. Förutom maktaspekten går det att utläsa en 

kolonial diskurs. Judarna står för något författarna identifierar som västerländskt. Araberna 

verkar vara i stort behov av hjälp och civilisation. Flera författare använder den aspekten när 

de argumenterar för judarnas territoriella rätt. Förutom att judarna blivit lovande landet så 

förefaller det sig, enligt författarna, som att de ingår i en aktion för att rädda landet och 

återställa det till sin forna glans.  

 

2.4 Skillnader och likheter mellan reseskildringarna  

Varje reseskildring är unik. Författarna beskriver deras personliga upplevelser. Trots det går 

det att skönja vissa likheter och skillnader mellan dem. Av de tio reseskildringar som jag 

studerat är alla författade av personer med någon sorts religiös bakgrund. Författarna är 

märkbart präglade av sin religiösa bakgrund. Det märks inte minst då flera av dem ofta 

relaterar till bibeltexter samt hur de känner sig förbundna med det judiska folket. Mest talande 

blir författarnas bakgrund när de skriver om den territoriella rätten. Trots att judarna inte är 

kristna så verkar de ändå, enligt författarna, dela uppfattningen om att de hellre ser en judisk 

stat än en arabisk. Läsaren kan nästan se det som en propagandakampanj. Det här kan verka 

föga förvånande då jag tidigare skrivit om Den svenska Israelmissionen och dess påverkan på 

lågkyrkliga samfund. De sakrala författarna gör uttalanden med bibeln som rättesnöre, bibeln 

får agera ledstjärna i såväl religiösa som samhälleliga frågor.  

Alla skildringar med undantag för en, är författade av män. Petri är den enda ensamma kvinna 

som skrivit en reseskildring. Paret Mangs bestående av Frank och Karin har författat sin bok 

tillsammans. Vissa kapitel säger de är skrivna av en av dem men det framkommer inte vem 

som gjort vad. Petris reseskildring skiljer sig markant ifrån männens. Petri är den författare 

som lägger störst vikt vid att förklara hur muslimen ser ut. Hon målar speciellt upp detaljerade 

bilder om hur kvinnorna ser ut. Generellt så har kvinnorna en mycket större roll i hennes 

reseskildring. Hon talar inte bara om dem utan med dem. Det verkar vara viktigt för Petri att 

beskriva kvinnans situation och specifikt hennes plats i det religiösa livet. Varför Petri väljer 

att lägga en sådan emfas på hur olämpligt kvinnorna beter sig är svårt att veta. Men en klar 

kritik av kvinnan framkommer tydligt. Petri sätter sig själv som kvinna i den identitetsform 

som gäller. Hur hon uppför sig på heliga platser och hur hon integrerar med kvinnor i väst 

verkar vara annorlunda än de hon upplevt i moskén i Egypten.  
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Författarnas val av hur de beskriver kvinnor och män här kan måhända korrelera till 

identifikationen med det egna könet. Petri kanske lägger märke till fler kvinnor till för att hon 

är just kvinna. Petri är också den författare som har med flest beskrivningar om barn. Hon 

berättar om barnarbete, om sjuka barn, fattiga barn och förfäras över deras situation. De 

manliga författarna lägger inte alls den emfasen när de nämner barn i sina skildringar. Likaså 

är Petri den som återgett mest dialog i sin bok. Petri har samtalat både med män, kvinnor och 

barn. En viss sorts dialog finns med i de andra skildringarna, men Petris skiljer sig ifrån dem.  

 

3.0 Sammanfattning och diskussion 

Genom att undersöka tio reseskildringar i Israel/Palestina under åren 1926–1953 så har 

författarnas uppfattning angående den muslimska människan studerats.  Likaså har jag 

undersökt vad författarna säger om den territoriella rätten i området, skall landet tillhöra 

judarna eller araberna, samt hur den muslimska människan jämförs med den judiska. Den här 

kvalitativa studien grundar sig på Saids postkoloniala teoribildning, Foucaults maktanalys 

samt, en religiös diskurs och diskursanalytiska verktyg. Resultatet i min studie visar att 

samtligaförfattare har en bild av den muslimska människan som vi idag skulle kalla för 

fördomsfull. Trots att reseskildringarnas huvudsyfte inte är att beskriva den muslimska 

människan så har alla författare mer eller mindre valt att ta med sådana beskrivningar. Dock 

så kan det uppfattas som en självklar del att författarna av en reseskildring beskriver 

människorna de möter. Muslimerna beskrivs generellt som ett fattigt och eländigt folk. De är 

smutsiga, lata och sjuka. Samtidigt så är de hetsiga, fanatiska och våldsbejakande. Kvinnorna 

inom islam är det synd om, likaså barnen, enligt författarna. Bilden som vuxit fram angående 

muslimen är att han/hon i princip tillhör ett annat släkte än den normgivande västerlänningen 

som författarna identifierar sig med. Ett släkte som inte verkar ha förändrat sina vanor på 

årtusenden och är fast i samma gamla hjulspår. Författarna har observerat muslimen, inte 

interagerat med dem, muslimen objektifieras. Till exempel så frågar inga författare 

muslimerna varför de utför sina olika böneritualer, de återberättar istället bara vad de ser och 

gör antagande om vad det betyder. Skildringarna är fulla av generaliseringar och antagande. 

Ett sådant antagande är att alla araber är lata. Trots att vissa författare skriver om arbetande 

araber/muslimen er så ges den generella bilden av att araben/muslimen en är lat och saknar 

arbete. Muslimerna skapar en motbild gentemot vad författarna anser som ”normalt”. De klär 

sig annorlunda, har en annan religion, luktar illa, har andra krav på hygien etc. I det här fallet 
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är motpolen inget positivt och olikheterna attraherar inte som de annars kan göra. Det är en 

sorglig bild av muslimen som framkommer. I skildringarna har de varit svårt att hitta något 

positivt alls om muslimerna. Muslimerna bär enligt författarna också skulden till att landet 

förfallit under årtusenden och att de ständigt startar nya väpnade konflikter. Bilden som 

författarna målar upp angående muslimen sätts i stark jämförelse mot den judiska 

befolkningen i Israel/Palestina. Judarna som flera av författarna anser vara starkt influerade av 

väst beskrivs i princip som räddande änglar. Judarna har med sina moderna 

jordbruksmaskiner och kunskaper räddad landet ifrån deras obrukbarhet, judarna har 

moderniserat städer, de har fört med sig social och kulturell välfärd. Judarna är allt som 

muslimerna inte är. De är intelligenta, arbetar hårt och värnar om ett fredligt land. När 

författarnas jämförelser mellan muslimen och juden ställs upp blir det ännu mer tydligt hur 

mycket författarna ser ner på den muslimska befolkningen.  

Som jag tidigare nämnt upplevs det som att de författarna bedriver en sorts tävling där 

muslimer och judar står mot varandra. Tävlingen når sin kulmen när författarna ger sin åsikt 

angående vem som har rätt att styra landet och bo där. I och med de judiska framgångarna 

inom jordbruket och statlig verksamhet så anser i princip alla författare att antingen judarna 

borde få makten över landet eller behålla den (som de fick 1948). Speciellt i Wärenstams bok 

framkommer det vilka enorma framsteg som han anser att den judiska staten lyckats med. 

Wärenstam säger sig nyktert kunna granska landets situation. Wärenstam hyllar den judiska 

befolkningen om än ännu mer än de andra. Wärenstam är dock den enda författare som 

kritiserar de styrande araberna för deras apatiska inställning till sociala frågor. Han skyller 

mycket av arabernas problem just på deras ledare istället på den enskilde muslimske 

individen, även om den individen stundtals också kritiseras. 

Kontexten som skildringar är skrivna i är viktiga. Alla författare har religiös bakgrund och det 

kan i sin tur ha påverkat deras syn på muslimer och judar, speciellt om de på något sätt var 

inblandade i organisationer som Svenska Israelmissionen. Den religiösa diskursen avspeglar 

sig ständigt när författarna talar om dem. Likaså har de med största sannolikhet färgats av den 

generella bild angående muslimen som rådde i Sverige under den här tiden. Såväl läroböcker 

som skönlitteratur skildrade ofta en fördomsfull och otäck bild av muslimen. Jag upplever att 

de flesta författarna hade en klar bild över den muslimska människan och att de sedan sökte 

efter bevis under sina resor för att få dessa bilder bekräftade. Det här kan vara en anledning 

till att författarna bara nämner fattiga muslimer medan det måste ha funnits de som var 

välställda och hade höga positioner i samhället. Sammanfattningsvis så kan jag konstatera att 
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skildringarna jag studerat är präglade av islamofobiska tankegångar, att författarna ständigt 

sätter sig i en maktposition över muslimerna i deras beskrivningar och att Saids postkoloniala 

teoribildning stämmer väl överens med vad författarna nedskrivit. Speciellt tydligt blir Saids 

tankar om orienten och occidenten som varandras motpoler. Saids beskriver också hur olika 

människor under århundraden försökt att beskriva orienten eller andra världsdelar men att de 

alltid gjort det med ett europeiskt framställningssätt. Saids begrepp om ”den andre” när han 

förklarar hur den muslimska människan beskrivits och hur ojämlik relationen mellan öst och 

väst är. Begreppet korrelerar till den bild som författarna ger, de verkar knappt beskriva 

människor, muslimen blir istället ett objekt, som ett djur på en djurpark.   

När jag inledde mitt arbete så förstod jag att bilden av muslimen skulle bli komplex, dock så 

förstod jag inte fullt ut vilka konsekvenser som skildringarna kunna medföra. För den bild 

som presenteras av muslimen får konsekvenser. En potentiell konsekvens av författarnas syn 

på muslimen kan ha medfört och vidarebefordrat islamofobiska tankar till läsarna. Vidare kan 

muslimen uppfattas som en människa med mindre värde. Författarna generaliserar också 

muslimerna grovt. De får representera en homogen grupp vare sig de är fattiga, välställda, 

friska, sjuka etc. Generaliseringen är mestadels negativ. I författarnas generaliseringar så 

göms alla deras fördomar och förväntningar. Jag har fått uppfattningen om att författarna hade 

en bild av hur den muslimska människan var innan de åkta och att de sedan sökte efter just de 

dragen när de betraktade muslimerna.   
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