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Abstract - UNEF 
The purpose of this essay is to explore how the average Swedish United 
Nations Peacekeeper viewed the local population in 1950/60s Egypt during 
their six-month service in the United Nations Emergency Force. The 
accounts of five Swedish soldiers will be analyzed. The soldiers in question 
are Einar Sparrstedt, Olle Brennius, Nils Sköld and Jan Holmlund. They all 
wrote and published books about their experiences. Bertil “Buster” 
Reuterswärd’s account is given as well, in an interview published in a book 
written by Sven-Olov Johansson, who served in the same battalion. Åke 
Holmberg’s descriptions of Swedish attitudes towards the Middle East as 
well as Edward Said’s concepts of exoticism and positional superiority are 
used to approach the source material. The essay arrived at the conclusion that 
the Swedes generally looked upon the locals with a mixture of curiosity, 
fascination, sympathy and superiority.    
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1. Inledning 
 

På Riksarkivet och dess underfilial Krigsarkivet finns det en stor mängd material 

om svenska FN-soldaters tjänst i utlandet. En överväldigande majoritet av det som 

finns efterlämnat är torra rapporter som kort och koncist konstaterar vad som ska 

ske, när det ska ske och hur.1 Detta trots att soldaterna var där i ett humanitärt och 

medmänskligt syfte. 

1.1 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur de svenska FN-soldaterna i 

UNEF (United Nations Emergency Force) såg på sin tid i Mellanöstern åren 1956-

1967 när de var stationerade i Gaza och på Sinai-halvön, mer specifikt hur man såg 

på lokalbefolkningen.  

Den övergripande frågan för den här studien är alltså: 

- ”Den Andre”, hur ser man på de människor som man stöter på i Orienten?  

Det tillkommer också en didaktisk del vars avsikt är att se hur man skulle kunna 

använda den här studien i ett utbildningssyfte.  

- Varför den här studien är relevant i ett utbildningssyfte, kopplingar till skolans 

styrdokument 

- Hur skulle den här studien kunna användas i klassrummet? 

 

                                                      
1 
https://sok.riksarkivet.se/nad?Sokord=Svensk+internationell+milit%c3%a4r+verksamhet&E
ndastDigitaliserat=false&BegransaPaTitelEllerNamn=false&AvanceradSok=False&typAvLi
sta=Standard&page=1&postid=Arkis+17f609f4-3018-482c-898a-
c918d790f748&tab=post&FacettState=undefined%3ac%7c&s=Balder  
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1.2 Källmaterial och metod 
Materialet som kommer att analyseras i den här studien består av fem böcker, 

samtliga i tryckt form. De är alla skrivna av personer som själva var med och 

tjänstgjorde i UNEF. De fem böckerna är följande: 

 

FN-Pionjärerna – En berättelse om den svenska Suezbataljonen 1956-1957 är 

skriven av Sven Olov (Olle) Johansson, signalist i förtruppen.2 Med boken vill han 

skildra minnena från de som var där. Avståndet mellan tjänstgöring och 

publicering är stort, 40 år för att vara exakt, vilket naturligtvis väcker frågan om 

materialets pålitlighet av det enkla skälet att vi människor glömmer saker eller 

minns fel. Johansson intervjuar i boken flera personer, framförallt Bertil ”Buster” 

Reuterswärd kommer till tals, som tjänstgjorde i hans bataljon om särskilda 

minnen från deras tid i UNEF. 1996 försökte han uppmärksamma media på att för 

40 år sedan hade FN-trupper från ett neutralt land för första gången skickats som 

soldater utanför Europa i syfte att skapa fred. Medias intresse visade sig dock vara 

svalt. Det gjorde Johansson väldigt besviken och bokens syfte kan ses som hans 

försök till att väcka intresse och hedra minnena hos de som tjänstgjorde där.3 I 

intervjuerna skildras inte enbart den aktiva tjänstgöringen, utan vissa kapitel 

handlar om det tidigare såväl som det senare livet. Den är på 91 sidor och utgiven 

av Kästa Bokförlag i Huddinge. 

 

På uppdrag i FN:s blå hjälm – Med den svenska FN-bataljonen i Mellersta 

Östern.4 Boken är skriven av Einar Sparrstedt som tjänstgjorde som fältpräst i den 

första bataljonen som skickades till Sinai i november 1956. Han var en flitig 

dagboksskrivare under sin tid i UNEF och gav ut den här boken redan samma år 

som han kom tillbaka till Sverige, 1957. Han skildrar rätt utförligt sina upplevelser, 

                                                      
2 Johansson, Sven Olov. 1998. FN-Pionjärerna – En berättelse om den svenska 
Suezbataljonen 1956-1957. Kästa Bokförlag, Huddinge.  
3 Johansson, Sven Olov. FN-Pionjärerna. 1998. S. 3-4. 
4 Sparrstedt, Einar. På uppdrag i FN:s blå hjälm – Med svenska FN-bataljonen i Mellersta 
Östern. 1957. Diakonistyrelses bokförlag, Stockholm. 
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men datum saknas nästan helt. Det kan ses som en försämring av materialets 

trovärdighet, men eftersom vi vet att hans tjänstgöringsperiod var densamma som 

I:a bataljonens nov 1956 – maj 1957 finns det bekräftat från annat håll att han var 

där och förlagd med bataljonen. Som fältpräst och med sina 45 år betydligt äldre än 

de flesta andra i bataljonen där medelåldern låg på 25 år hade han andra 

arbetsuppgifter och förmodligen andra perspektiv än de övriga. Boken är utgiven i 

Stockholm av svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag. Den är på 140 sidor.  

 

176 dagar i Suezbataljonen – Dagboksanteckningar av Olle Brennius från 1956-

1957.5 Som titeln avslöjar är detta en sammanställning av Olle Brennius 

dagboksanteckningar från hans tid i UNEF där han tjänstgjorde som bilförare. 

Resultatet är ett kompendium på över hundra sidor. Som bilförare rörde han sig 

över större ytor än de flesta andra av sina kamrater ur bataljonen vilket bidrog till 

att han mestadels hade tid till att skriva om nätterna med hjälp av ficklampa eller 

som hastigast under uppehåll mellan transporterna. Han skriver själv att många av 

anteckningarna var svåra att tyda för honom när han skulle sammanställa dem 50 

år senare. Lyckligtvis är detta kompendium maskinskrivet, vilket gör det lättläst för 

läsaren. Risken finns dock att Brennius själv har transkriberat något stycke fel då 

avståndet i tid är stort och kvaliteten på ursprungsmaterialet alltså inte var den 

bästa. Det är något som man ska ta i beaktande, likväl är det inte sannolikt att 

särskilt många eller kritiska fel gjorts av honom. 176 dagar i Suezbataljonen 

trycktes i Nyköping 2011 av Arkitektkopia. Den är på 112 sidor.  

 

FN-soldat i Gaza av Jan Holmlund gavs ut 2015.6 Holmlund tjänstgjorde i UNEF 

1965/66. Boken är en renskrivning av hans dagboksanteckningar som han hittade 

flera decennier efter hemkomsten och bestämde sig för att publicera. Som med all 

litteratur skriven så pass långt efter händelserna måste det betraktas med ett särskilt 

kritiskt öga. Holmlund medger dock själv i förordet att verket kan vara färgat av 

                                                      
5 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. Arkitektkopia, Nyköping. 
6 Holmlund, Jan. FN-soldat i Gaza. 2015. Vindelns Offsetreklam AB. 
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nostalgi och minnen som inte stämmer helt och hållet då det trots allt var en lång 

tid sedan han skrev dagboken och nu renskriver samt kompletterar den. Något som 

han är ensam om, i källmaterialet, att reflektera över är att attityder och språk har 

förändrats mycket sedan 50- och 60-talet. Han har medvetet valt att inte censurera 

eller redigera stycken och uttryck som med dagens (2015) ögon kan uppfattas som 

kränkande. Han ber läsaren att inte tolka det som att han eller hans kamrater var 

rasister eller kvinnoförnedrare, istället ha förståelse för att det var en annan tid och 

ett annat språkbruk.7 Det tolkas som att bokens autenticitet är viktigare för 

Holmlund än att få honom att framstå i bra dager. Det är en beundransvärd 

inställning, även om vi som läsare inte kan veta med säkerhet om han undvikit att 

publicera sådant som han betraktat som de ”värsta” styckena. FN-soldat i Gaza är 

publicerad av Vindelns Offsetreklam AB, 2015. Den är på 84 sidor.  

 

I fredens tjänst – Sveriges medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka 

i Mellanöstern 1956-67 av Nils Sköld.8 Sköld var en mer offentlig person än de 

tidigare nämnda männen som ligger bakom materialet till den här undersökningen. 

Han var med om att planera UNEF:s insats från början 1956 och tjänstgjorde själv 

som kompanichef för svenska FN-bataljonen i Gaza 1959. Han var även Sveriges 

arméchef åren 1976-1984. Sköld har också gett ut ett tiotal böcker rörande militära 

frågor. I fredens tjänst består av två delar, en övergripande skildring av konflikten 

och den andra delen täcker hans tjänstgöringsperiod i UNEF. Han baserar den 

delen främst på sina anteckningar, dagböcker och minnen. Som yrkesmilitär och 

chef är det möjligt att hans bild av tjänstgöringen varierar jämfört med de andras. 

Hans bok tjänar också ett annat syfte än det mesta övriga materialet vars syften 

mest kretsat kring minnen. Sköld vill ge en heltäckande bild av hela konflikten, 

med alla inblandade. Det här är den första upplagan, den andra kom ut i engelsk 

                                                      
7 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 6-7. 
8 Sköld, Nils. 1990. I fredens tjänst – Sveriges medverkan i Förenta Nationernas 
fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67. Norstedts tryckeri, Stockholm. 
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översättning 1994. I fredens tjänst gavs ut av Norstedts tryckeri i Stockholm 1990. 

Den är på 272 sidor.  

Det ska nämnas att två större avgränsningar har skett rörande inriktning och 

material. För det första är den här uppsatsens fokus, som kort nämndes i syftet, att 

studera de svenska FN-soldaterna i UNEF 1956-1967 och alltså inte den senare 

insatsen UNEF II som ägde rum i samma område åren 1973-1979. För det andra 

kommer material enbart att användas som är skrivet eller redigerat av svenskar 

som själva tjänstgjorde i bataljonerna. Det valet har gjorts för att få en så pass 

personlig och genuin bild som möjligt, vilket alltså är syftet med arbetet: att skildra 

hur soldaterna själva såg på lokalbefolkningen.  

Metoden som den här studien kommer att använda sig av är kvalitativ. Vissa av 

källorna kommer förmodligen att användas mer utförligt än andra. Anledningen till 

det är att de varierar i hur mycket de skriver om människorna de stöter på i 

Egypten. Till exempel är Sparrstedt detaljerad, medan Sköld är relativt kortfattad. 

Står det ytterst lite om något är det dock logiskt att anta att de inte tyckte att det var 

tillräckligt intressant eller relevant. Det går att dra slutsatser både från det som 

nämns men också från det som inte nämns. När det kommer till risker och 

begränsningar finns det som i alla studier farhågor, till exempel att man inte ska 

hitta tillräckligt med information för att kunna svara på sin frågeställning. Det 

bedöms dock inte som sannolikt, materialet och metoden är valda och utformade 

för att de bedömts ge bästa möjlighet att uppfylla uppsatsens syfte avseende den 

personliga vinkeln på hur de tjänstgörande soldaterna såg på lokalbefolkningen. 

Något annat som bör nämnas är att böckerna baserade på dagböcker, anteckningar 

och minnen i flera fall publicerades många år efter författarens tjänstgöringstid. 

Avstånden i tid och vår ovilja att nämna potentiella händelser som skulle få oss och 

våra kamrater att framstå negativt är något som man ska vara medveten om och 

reflektera över. Det är inte särskilt troligt att avstånden påverkat materialet alltför 

mycket, eftersom den absoluta majoriteten tar avstamp i anteckningar av olika slag. 

Bergström och Boréus beskriver i metodboken Textens mening och makt hur vi 
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genom att studera personliga berättelser kan se att det sätt författarna beskriver 

saker och ting på är influerat av deras egna sociala och kulturella erfarenheter. Med 

andra ord betyder det att man omedvetet tolkar det främmande man ser med hjälp 

av de förväntningar, föreställningar och fördomar som man innehar.9 Med det sagt 

bör man också vara öppen för det faktum att vi som forskare själva ser på 

materialet utifrån våra egna teoretiska antaganden. Vid tolkandet av en text, i 

synnerhet en där man försöker analysera vad författaren tyckte och tänkte, är det 

lätt att se det man själv vill och vara blind för andra möjligheter. Den här studien är 

gjord med det i åtanke i hopp om att vara så pass öppen som möjligt för olika 

slutsatser.10 När det rör sig om ett ämne som kan uppfattas som känsligt, vilket det 

här bedöms vara, är det viktigt att man inte drar alltför förhastade slutsatser. Inte 

heller ska man se mellan fingrarna och låta eventuella kränkande formuleringar 

passera obemärkt förbi. En överläggning där man som forskare är öppen för flera 

möjligheter och olika tolkningssätt är viktig att inkludera.  

 

Den här studien ämnar diskutera och sammanfatta det från varje källa som funnits 

vara intressant efter dess genomgång innan nästa källmaterial behandlas. I 

slutdiskussionen kommer de också att relateras utförligare till varandra.  

1.3 Tidigare forskning 
Tidigare forskning rörande svenska FN-soldater finns det relativt gott om. Sverige 

har bistått med trupp i flera FN-aktioner, Sinai, Cypern, Kongo, Kosovo och 

Afghanistan för att nämna några. Böcker och reportage har skrivits om samtliga. 

Börjar man avgränsa sig märker man dock rätt snabbt att det som finns rörande 

UNEF är avsevärt mindre, kanske för att det ligger så pass långt bakåt och intresset 

därför naturligt avtagit med tiden, något som får stöd av Johanssons redogörelse 

för medias intresse inför 40-års jubiléet. Kanske för att insatsen avlöpte så pass 

                                                      
9 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text-och diskursanalys. Tredje upplagan. Studentlitteratur AB, Lund. 
S. 221. 
10 Bergström, G & Boréus, K. 2012. Textens mening och makt. S. 253-254. 
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smidigt, både gällande det politiska beslutet att delta11 och det praktiska 

genomförandet. Media föredrar oftast att skriva om sådant som säljer, vilket 

bedrövelse och konflikter har en tendens att göra. Den FN-insats som inleddes i 

Kongo 1960 var både våldsammare och mer komplicerad, såväl politiskt som 

militärt än UNEF:s. Det är därför möjligt att Kongo kom att överskugga Sinai i 

representation hos media. För enkelhetens och relevansens skull avgränsas den 

tidigare forskningen till att gälla FN-insatsen i just Sinai/Gaza, då mängden annars 

skulle bli alltför stor för att redogöra för. Då flera nationer än bara Sverige utgjorde 

UNEF finns det också en del tidigare forskning gjord om insatsen utanför Sveriges 

gränser.  

UNEF:s första befälhavare, kanadensaren general Eedson Louis Millard Burns 

skrev en bok om insatsen, Between Arab and Israeli från 1962. Han beskriver det 

som titeln antyder, att man var mellan de båda stridande och det jobbiga med att 

båda verkade anse att man var partisk till motståndaren. UNEF:s sista chef, den 

indiske generalen Indar Jit Rikhye skrev också han en bok om ämnet The Sinai 

Blunder, 1980. Rikhye fokuserar på den krångliga diplomatiska aspekten av 

UNEF:s tillbakadragande och vad som kom av det. Den israeliske diplomaten 

Michael Comay gjorde 1976 en längre analys av FN:s inblandning i konflikten 

mellan Israel och arabvärlden baserad på Israeliska tidningars reportage U. N. 

peace-keeping in the Israel-Arab conflict, 1948-1975: An Israel critique. Den 

amerikanske författaren Avrahm G. Mezerik utvärderade 1969 UNEF i The United 

Nations emergency force (UNEF): 1956 – creation, evolution, end of mission – 

1967: the 1956 Suez Crisis – setting up the force. The Hammarskjold – Nasser 

understanding. Prelude June 1967 war – UNEF ends. Arguments for and against 

dismantling. Den norske statsvetaren Gunnar Fermann skrev 1988 UNEF II – 

Oktoberkrisen 1973: Instrument for krisehåndtering och UNEF II – 1973-80: 

Instrument for forhandlet konfliktlösning. Svenske författaren Bertil Stjernfelt 

ligger bakom The Sinai peace front: UN peacekeeping operations in the Middle 

                                                      
11 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 45.  
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East, 1973-1980, som publicerades 1992. Fokus i hans bok ligger på hur 

Försvarsmakten såg på de logistiska och de operativa komponenterna i insatsen, 

även denna bok rör UNEF II. Per Olof Hallqvist ligger bakom Eld upphör! Med 

svensk FN-trupp i Sinai som kom ut 1977. Den bygger på hans 

dagboksanteckningar och minnen från sin tid i UNEF II där han tjänstgjorde som 

chef för den första svenska bataljonen 1973-1974.  

När det gäller enbart det som publicerats av svenska författare och endast rör 

UNEF tillkommer Nils Skölds I fredens tjänst – Sveriges medverkan i Förenta 

Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67 utgiven 1990 och Olle 

Brennius publikationer. Brennius har sammanställt och publicerat en del om 

ämnet. Han ligger bakom de kortare verken Den första svenska FN-bataljonens 

soldater, organisation och utrustning från 2008, Första svenska FN-bataljonens 

förflyttningar / dokumentation av Olle Brennius från 2006, En resa med Sveriges 

första FN-bataljon: Till minne av bortgångna kamrater / Sammanstält av Olle 

Brennius, 2007 och till sist FN-svenskar utan stöd efter hemkomsten: 

”Suezbataljonens” soldater fick klara av sina traumatiska krigsupplevelser själva / 

Sammanställt av Olle Brennius, 2014. Brennius har även författat Operation 

Suezkanalen från 2001. De delar av boken som täcker UNEF är baserade på 

minnesboken I UNEF:s tjänst – Med I. Svenska FN-bataljonen i Främre Orienten, 

november 1956-maj 1957 av Ola Englund, Johanssons FN-pionjärerna och 

Brennius egna dagboksanteckningar. 2006 publicerade Sven Olov Johansson 

Suezkrisen: en bok om Dag Hammarsköld och den första svenska FN-bataljonen 

1956-1957. Det som handlar om UNEF är till största del stycken hämtade från 

Englunds I UNEF:s tjänst, Johanssons egen FN-pionjärerna, Skölds I fredens 

tjänst, Sparrstedts På uppdrag i FN:s blå hjälm och Brennius Operation 

Suezkanalen. Lars Ericsons bok från 1996 Svenska frivilliga – Militära uppdrag i 

utlandet under 1800- och 1900-talen ger också en koncis sammanställning av 

UNEF och UNEF II:s insatser.  
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Förutom det som presenterades ovan finns också de personliga verken av de som 

var med och som endast täcker soldaternas egna upplevelser. Med andra ord det 

som utgör materialet i denna studie, Einar Sparrstedts På uppdrag i FN:s blå 

hjälm, Sven-Olov Johanssons FN-pionjärerna, Jan Holmlunds FN-soldat i Gaza 

och Olle Brennius Suezbataljonen: dagboksanteckningar av Olle Brennius från 

1956-1957. Nils Skölds I fredens tjänst är en övergripande skildring av konflikten 

och insatsen i stort men innehåller också flera kapitel om hans egen tid i UNEF 

baserade på hans dagböcker och minnen.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tidigare forskning finns, men dess 

inriktning har inte varit densamma som den här studiens. Det som presenterats, 

undantaget materialet, handlar främst om den stora bilden. Situationen i 

Mellanöstern efter Suezkrisen, relationerna mellan Israel och arabvärlden, FN:s 

försök till medling, skapandet och en summering av UNEF uppdrag, 

Hammarskjölds och Nassers relation. Det som den här studien ämnar tillföra i 

ämnet är de enskilda svenska FN-soldaternas perspektiv i konflikten, i synnerhet 

hur man från deras sida betraktade lokalbefolkningen på en plats långt hemifrån.   

1.4 Teori 
Åke Holmbergs Världen bortom västerlandet II – Den svenska omvärldsbilden 

under mellankrigstiden kommer att vara ett viktigt utgångsområde vid granskandet 

av de svenska soldaternas syn på lokalbefolkningen. I sitt verk går Holmberg 

igenom huvudlinjer i den svenska exotiska omvärldsbilden. Han talar mestadels 

om tiden upp till andra världskriget, vilket var nästan två decennier före UNEF:s 

början. Det är dock i den världen (30-talet) som en stor del av de svenska UNEF-

soldaterna föds och växer upp. De själva och deras föräldrar om inte annat lär ha 

varit influerade av de åsikter som Holmberg beskriver som allmänt accepterade i 

Sverige. Idén om att den europeiska identiteten är överlägsen alla andra för med 

sig att när man från väst besöker länder i Afrika eller Asien, har man redan sina 

förväntningar på vad man kommer att upptäcka, stereotyper blir alltså 
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förutsättningar för ens agerande.12 Detta konfirmeras av Bergström och Boréus13. 

Olika framstående personer från Sverige förmedlade sin syn på Mellanöstern. 

Dessa bidrog starkt till att forma bilden av världen utanför Europa för det svenska 

folket. 1920-talet var präglat av en mycket negativ bild av islam som religion och 

dess utövare. Under 30-talet nyanserades den dock, men helt positiv blev den inte. 

I Grimbergs Världshistoria från 1931 skriver han att Koranen är en obegriplig bok 

som får förnuftet att rysa, trots det betraktar han inte Muhammed som en 

bedragare. Bonniers illustrerade världshistoria beskriver den som en ”stor och äkta 

religion” men som blev dekadent i familjefrågor, vilket syns hos muslimerna i 

samtiden (1932). Gustaf Racquettes Muhammeds religion. Ett tvärsnitt genom 

islams politiska och religiösa liv fram till våra dagar (1935) söker förmedla vikten 

av att man betraktar muslimer som jämbördiga mänskliga varelser, då många 

rättfärdiga individer och kollektiv står att finna inom islam. Samtidigt beskriver 

han hur den arabiska kulturen är självisk, girig och tjurskallig. Racquettes åsikt kan 

tolkas som att han värdesätter islam som religion men själv är påverkad av 30-

talets starka nationalistanda och rastankar. Det sista större inslaget i den svenska 

islamdiskussionen på 30-talet kom från Bertram Thomas Araberna ett folk som satt 

djupa spår i världshistorien (1939). Thomas beskriver Muhammed som en ärlig 

och vänlig man som aldrig upphörde att kämpa för kvinnornas rättigheter. Han 

motsätter sig den utbredda åsikten att modernitet och islam inte är kompatibla då 

bildade araber välkomnar rationellt tänkande som ett sätt att bli kvitt de 

vidskapelser som finns inom deras tro.14 Holmberg nämner kort att under tidigt 40-

tal var Muhammed beskriven som en klartänkt och välvillig man, trots att han led 

av den orientaliska miljöns svagheter och fel.15 Vi ser alltså att synen på 

Mellanöstern och islam blev något positivare för i princip varje år som gick. Det 

ska dock noteras att de flesta av författarna fortfarande tvivlade på att området 

                                                      
12 Holmberg, Åke. 1994. Världen bortom västerlandet. II. Den svenska omvärldsbilden 
under mellankrigstiden. Graphic Systems AB, Göteborg. S. 13.  
13 Bergström, G & Boréus, K. 2012. Textens mening och makt. S. 253-254. 
14 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 190-191. 
15 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 225. 
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kunde bli fullt ut civiliserat såvida de inte blev kvitt den orientaliska lättjan och 

dess religiösa fanatism till fördel för europeisk energi. Holmberg avslutar med att 

den svenska omvärldsbilden blev mindre och mindre rasistisk med åren, men att 

den ända in på 50-talet var eurocentrisk i allra högsta grad med tillhörande 

fördomar mot världen bortom västerlandet. Gemene svensk identifierade sig också 

med kristendomen, väst, Europa och den vita rasen. Enligt honom är det fel att tro 

att vi skilde oss mycket från de koloniserande stormakterna när det gällde 

fördomar och synen på folk utanför Europa.16 

När man studerar västerlänningars syn på Mellanöstern, det som förr tillsammans 

med en stor del av Asien gick under namnet Orienten, underlättar det att ta hjälp av 

Edward Saids teorier kring ämnet. 1978 publicerade han Orientalismen. 

Orientalism är den term som han använder för att beskriva hur västvärlden närmat 

sig och försökt förstå, samt kontrollera Orienten.17 Hans verk har influerat 

sedermera postkolonial forskning oerhört mycket. Orientalismen inkluderade ett 

synsätt, där man från västs sida gör en klar uppdelning mellan det rationella väst, 

”vi” och de mystifierade ”andra” i öst, i synnerhet Mellanöstern.18  I grunden rör 

det sig om Orientens underlägsenhet och annorlundahet. Med det menar Said att 

västerländska skribenter och forskare betraktat Orienten och dess folk med en 

överlägsenhet som kommer från idén om att västerlandet innehaft en ”högre” 

kulturell position.19 Detta är drag som vi känner igen från Holmbergs 

beskrivningar av islam och Mellanöstern från svensk sida. Said använde också 

begrepp för att beskriva hur denna inställning om annorlundahet och attityd av 

överlägsenhet visat sig i praktiken. I sin avhandling Väst om öst – Kinaforskning 

och kinasyn under 1800- och 1900-talen menar Hans Hägerdal att Said framförallt 

identifierat och arbetat kring fyra stycken huvuddrag av begrepp och synsätt i 

Orientalism. De fyra är, exotism, positionell överlägsenhet, tendenser till seghet i 

                                                      
16 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 238-239. 
17 Said, Edward. 2016. Orientalism. Ordfront, Stockholm. S. 154.  
18 Said, E. 2016. Orientalism. Ordfront, Stockholm. S. 71. 
19 Said, E. 2016. Orientalism. Ordfront, Stockholm. S. 108-110. 
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orientaliska skolbildningar och orientalismens triumf.20 Dessa fyra använder han 

själv i sin avhandling, vilket är anledningen till att han inkluderas här. Hans 

undersökning gav nämligen inspiration till denna. Den här studien är naturligtvis 

betydligt mindre, både i inriktning och i omfång. Hägerdals avhandling redogör för 

hur flera olika västliga institutioner har betraktat Kina under en tidsperiod på två 

sekel. I den här studien kommer endast exotism och positionell överlägsenhet att 

användas. Dessa två bedöms vara de som passar bäst, eftersom de verkar på 

individnivå, för att studera hur de svenska soldaterna betraktade Orienten och dess 

folk under sin tjänstgöringstid. Exotism är ett brett begrepp och syftar på att man 

tenderar att se på och behandla ett objekt utifrån dess främmande yttre, istället för 

dess egna utgångspunkter. Det är här som till exempel ”vi” och ”de” kommer in i 

bilden. En viktig notering är dock att bara för att man ser en främmande kultur som 

annorlunda är det nödvändigtvis inte ett tecken på att man hyser nedvärderande 

attityder och rasistiska åsikter. Positionell överlägsenhet kan visas på flera olika 

sätt. Det kan betyda att man anser att Orienten behöver utvecklas i en västerländsk 

riktning med våra värderingar. Det kan också innebära att man i jämförelser mellan 

sin egen civilisation och Orienten ser på de senare som mindervärdiga, stagnerade 

och omöjliga att utveckla. Ett tredje sätt som positionell överlägsenhet kan komma 

till uttryck är genom att generalisera och se enstaka iakttagelser som representativa 

för hela Orienten.21 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      
20 Said, E. 1978. Orientalism. I Hägerdal, Hans. 1997. Väst om öst – Kinaforskning och 
kinasyn under 1800- och 1900-talen. Historiska Institutionen, Lunds universitet. S. 15-17.  
21 Said, E. 1978. Orientalism. I Hägerdal, Hans. 1997. Väst om öst – Kinaforskning och 
kinasyn under 1800- och 1900-talen. Historiska Institutionen, Lunds universitet. S. 15. 
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2. Huvuddel 

2.1 Bakgrund 
Motgångar i kriget mot Israel 1948 och utbredd korruption ledde 1952 till att Kung 

Faruk av Egypten störtades av socialistiska och nationalistiska officerare. Den 

främste bland dessa var överste Gamal Abder Nasser som snart blev landets nye 

ledare. Efter att USA dragit in ett lån till Egypten förklarade Nasser i juli 1956 att 

man skulle nationalisera Suezkanalen. Kanalen var en mycket viktig transportled 

för den arabiska oljans väg till Västeuropa och mellan de brittiska besittningarna i 

bortre Asien och moderlandet. Sedan sin tillkomst 1869 hade kanalen ägts av ett 

bolag där Storbritannien och Frankrike var betydande delägare. I oktober 1956 

skickades därför brittiska och franska styrkor in för att ta kontroll över 

kanalområdet. Bara dagar innan detta hade Israel anfallit Egypten och var nu i full 

gång med att ta kontroll över strategiskt viktiga bergspass i Sinai. FN, med stöd av 

både USA och Sovjetunionen, fördömde angreppet och krävde att britterna och 

fransmännen skulle evakuera kanalzonen och att Israel skulle dra sig tillbaka från 

Sinahalvön. FN:s generalsekreterare, Dag Hammarsköld, var drivande för att 

organisera en militär styrka som skulle övervaka tillbakadragandet av trupperna. 

Styrkan fick namnet United Nations Emergency Force (UNEF) och bestod 

inledningsvis av soldater ifrån Kanada, Colombia, Danmark, Norge, Finland, 

Jugoslavien, Indien och Sverige. Logistiskt understöd som till exempel transport 

till och från Egypten sköttes av USA, Italien och Schweiz. Inledningsvis bidrog 

Sverige med en reducerad bataljon på 350 man, de var frivilliga och anställda över 

en 6 månaders period. Den 21 november var man på plats i hamnstaden Port Said 

och besatte områden som britterna utrymt. Stämningen i staden blev mer spänd ju 

närmre man kom dagen för de brittiska soldaternas evakuering och sporadisk 

skottlossning dagtid var vanligt. De svenska trupperna förberedde sig för det 

värsta. Natten mellan 15/16 december urartade den uppeggade stämningen i ett 

våldsamt utbrott av kraftig skottlossning mellan britter och araber, samt insatser 

med brittiska stridsvagnar. I kaoset blev även FN-soldater beskjutna och 

handgranater kastades mot en svensk patrullbil, inga svenskar blev dock skadade. 
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Den 22 december var evakueringen avslutad. Den första svenska förlusten kom på 

nyårsafton 1956 då korpral Roselin blev påkörd av en kanadensisk lastbil. Sverige, 

tillsammans med övriga nordiska länder, krävde av FN att deras döda skulle föras 

hem till hemlandet för begravning, vilket också beviljades. Standard var annars att 

stupade soldater utomlands begravdes i krigskyrkogårdar i det land de omkommit. 

Den svenska bataljonen lämnade Port Said och förflyttades till sitt nya 

ansvarsområde i Gaza. Bataljonen utökades under tiden till att bestå av 650 man. 

Deras uppdrag var att bevaka stilleståndslinjen, dagtid gjorde man detta från fasta 

observationsposter och under natten genom patruller.22 

2.2 ”Den Andre”, hur ser man på de människor som man stöter på i 
Orienten? 

 

2.2.1 FN-Pionjärerna – En berättelse om den svenska Suezbataljonen 1956-

1957 

Bertil ”Buster” Reuterswärd var signalist och prickskytt, tillika chef för den 

svenska förtruppen i Egypten november 1956. Han var alltså en av de 29 första 

svenska soldaterna ur UNEF-styrkan som anlände till landet. Han minns att en av 

de främsta frågorna som han grubblade över var hur lokalbefolkningen skulle 

bemöta dem. När de stiger av planet i Abu Suweir möts de av ”Orientens mystik” 

till Reuterswärds förtjusning, beslöjade kvinnor, rättrogna muslimer och kameler.23 

Reuterswärd åker tillsammans med 1:a kompaniet till Port Said, där hälsas de som 

befriare av trasigt klädda barn och äldre, men också av egyptiska soldater. 

Svenskarna betraktar intresserat det egyptiska jordbruket på vägen dit, flera av dem 

är själva bondpojkar. Inga traktorer hörs, män och kvinnor arbetar på åkrarna med 

träplogar spända efter åsnor och vattenbufflar som drar upp vatten till de små 

fälten. Reuterswärd refererar till det som en idyll och funderar över om Abraham 

och Sara mötts av samma syn när de för 2000 år sedan flydde till Egypten. Han 

                                                      
22 Ericson, Lars. Svenska frivilliga – Militära uppdrag i utlandet under 1800- och 1900-
talen. 1996. Historiska Media, Lund. S. 243-245.  
23 Johansson, Sven Olov. FN-Pionjärerna. 1998. S. 23. 
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väcks ur sina tankebanor av kamraternas spekulerande om hur staden Port Said är 

och vad som väntar dem. Någon menar att det kryllar av hallickar och smugglare, 

en plats där sjömän ständigt riskerar att bli sjanghajade och där en flaska vin 

troligtvis består av färgat vatten eller te. Synen de möts av är inte fullt så 

spännande, istället visar den sig vara tragisk. Kvarter ligger i ruiner som 

befolkningen går omkring i och letar efter sina tillhörigheter. Varje dag ser man 

egyptier transportera lik på skottskärror till bårhuset. Stanken från lik gör sig 

ständigt tillkänna för svenskarna då bårhuset ligger väldigt nära deras förläggning. 

Egyptierna förklarar att det är av största vikt att kropparna identifieras innan 

begravning eftersom staden har en muslimsk, en kristen och en judisk kyrkogård. 

Ingen fick hamna fel av misstag. Svenskarna får också klart för sig att egyptierna 

hatar engelsmännen och fransmännen. Dessa är i sin tur negativt inställda till FN-

trupperna, engelsmännen ger dem namnet ”blue bells” (blåklockor) på grund av 

deras blå hjälmar. Nattetid blossar eldstrider upp i staden och Reuterswärd 

beskriver hur de själva blir utsatta för krypskytteld då det i mörkret är svårt för 

araberna att göra skillnad på britter/fransmän och europeiska soldater från FN. 

Dagtid lättar stämningen markant för svenskarnas del, barn och ungdomar 

applåderar, kysser deras händer och tigger cigarretter. Till svenskarnas förvåning 

verkar de allihop röka, man tolkar det som att det ses som en statussymbol i det 

främmande landet.24 Stig Lantz tjänstgjorde tillsammans med Reuterswärd, han 

berättar kort om hur han skulle organisera de egyptiska arbetarna vid 

elektricitetsverket till reparations- och återuppbyggnadsarbeten i Port Said. 

Kravalliknande scener utspelade sig när han anlände i sin blå hjälm och barn fick 

syn på honom. De slutade inte att dra i och hylla honom. Det var ett minne som 

stannat kvar hos honom i flera decennier efteråt.25 Göthe Svensson, också han från 

1:a kompaniet, minns dock hur man kunde märka av en annan stämning och 

inställning till FN-soldaterna dagarna efter att britterna genomfört en omfattande 

razzia i arabkvarteren i jakt på en kidnappad löjtnant. En engelsk soldat och 27 

                                                      
24 Johansson, Sven Olov. FN-Pionjärerna. 1998. S. 34-37. 
25 Johansson, Sven Olov. FN-Pionjärerna. 1998. S. 49. 
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egyptiska döda, samt cirka 1000 arresterade egyptier och omfattande skottlossning 

var allt som kom utav insatsen. Svensson drog slutsatsen att egyptierna trott att FN 

skulle gå emellan och få britterna att ge upp, när man inte gjorde något sågs det 

som ett svek. Populariteten tilltog däremot när britterna knappt en vecka senare, 22 

december, lämnade landet. Han och några kamrater blev inbjudna på te hos en 

familj som tack. Stolt visade de sina porträtt av Nasser och uttryckte sin avsky för 

England och Frankrike. Det visade sig att mycket av FNs popularitet förmodligen 

kom sig av att flera egyptier trodde att det var UNEF:s soldater som tillslut kört ut 

engelsmännen och fransmännen. Svensson minns också hur barnen i kvarteret lekte 

i smutsen och leran utanför husen, endast iklädda något enstaka trasigt 

klädesplagg, om ens det. Gällande lokabefolkningens inställning till England och 

Frankrike stöder han den inte, men erkänner samtidigt för sig själv att deras 

reaktioner är förståeliga mot någon som invaderat ens land.26  

2.2.2 Sammanfattning 
Reuterswärd och 1:a kompaniet verkar ha haft en genomgående positiv och 

förstående bild av Egypten och dess folk. Trots att de såg mycket fattigdom, ruiner 

och till och med blev beskjutna till och från är det ytterst sällan som man i 

nedvärderande ordalag eller ens med misstänksamhet återger folket. Det skulle 

möjligtvis vara när en av mannarna på tåget redogör för de andra om alla 

kriminella som finns i Port Said. Eftersom detta är en engångsföreteelse och 

dessutom sker innan de ens kommit dit och sett staden med egna ögon bör den 

tolkas som en skröna eller ett skämt i syfte att oroa eller roa de andra soldaterna. 

”Orienten” används för att beskriva platsen och tillhörande mystik, jordbruket 

beskrivs som att tiden stått stilla för det i 2000 år. Dock sker denna beskrivning 

inte i en negativ eller överlägsen ton. Gårdarna skulle knappast ha beskrivits som 

idylliska om det varit fallet, det mystiska förefaller också vara mer kopplat till 

spänning än till något obehagligt. Romantiserande om en förfluten tid står också att 

hitta, ett exempel på detta är dagdrömmandet om huruvida Abraham och Sarah såg 

                                                      
26 Johansson, Sven Olov. FN-Pionjärerna. 1998. S. 51-52. 
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samma sorts byar och jordbruk och det harmoniska i tystheten som kommer av 

gårdar utan maskiner. Något som med få undantag inte längre stod att finna i 

Sverige vid den här tiden. Skildringarna har en sorts exotism inbäddade i sig, men 

den ger inte sken av att vara nedvärderande på något sätt.  

2.2.3 På uppdrag i FN:s blå hjälm – Med den svenska FN-bataljonen i 

Mellersta Östern 

Einar Sparrstedts första möte med lokabefolkningen i Port Said i slutet av 

november 1956 bestod av glädjerop och applåder när de svenska soldaterna 

anlände med sina blå FN-hjälmar. Han blev förvånad över detta mottagande, då 

han inte trodde att FN skulle vara särskilt populära i den här delen av världen. Efter 

ett kortare samtal med en av tolkarna blir det dock uppenbart att egyptierna jublar 

åt FN-soldaterna för att de tror att man är där på president Nassers order och ska 

kasta ut engelsmännen och fransmännen med våld. Undantaget den något komiska 

episoden när man anlände såg han inte mycket av lokalbefolkningen i början på 

grund utav utegångsförbudet som rådde i staden. Sparrstedt beskriver hur deras 

egen rörelsefrihet var starkt begränsad, de skulle gå i beväpnade par och fick inte 

röra sig långt bort från förläggningen. ”Arabkvarteren”, den överbefolkade, trånga 

och smutsiga delen av staden var totalt förbjuden. När de väl börjar röra sig ute 

bland folket i andra delar av staden är intrycken mycket främmande för 

svenskarna. Varorna som stod att köpa var inte mycket att ha och försäljarna 

beskrivs som skumma. Ett av Sparrstedts möten bestod av en inledningsvis stor 

förvirring då försäljaren, en man som han aldrig träffat tidigare förklarade att han 

hyste en väldigt stor och livslång vänskap för honom och därför kunde få köpa en 

reservoirpenna för endast 90 kronor. Då Sparrstedt försökte förklara att han inte 

var intresserad eftersom han redan hade en mycket bra penna sjönk priset snabbt 

till 45 kronor, för att kort därpå landa på endast 3 kronor. Episoden avslutas med 

att han tänker att det var bra att han inte förstod arabiska efter att ha nekat till köpet 

på 3 kronor och försäljaren sagt något som inte uppfattades som särskilt 

vänskapligt. Något annat som till en början väckte förundran var hur egyptierna 
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kunde klara sig dygnet runt barfota och iförda pyjamasar.27 Propaganda för att elda 

upp stämningen ännu mer mot Israel bevittnas också, Sparrstedt beskriver stora 

plakat som direkt förde tankarna till nazipropaganda under kriget. Dessa visade 

beväpnade egyptier som försvarade Nilens rena vatten mot judarna/israelerna. 

Hans första tanke var att sådana här genomskinliga trick med stora patriotiska 

bilder knappast skulle övertyga många. Kort därpå kommer han ihåg att 67 % av 

männen och 86 % av kvinnorna i Egypten varken är läs eller skrivkunniga och 

Nasser är det namn de hör konstant och det är kopplat till reformer och lösningar. 

Helt plötsligt var det inte svårt att föreställa sig hur gemene egyptier svalde 

propagandan till fullo.28  

När en grupp svenska soldater senare är på permission i Kairo blir de förbluffade 

över hur trafiken kan fungera som den gör utan ständiga olyckor. Bilar, kameler 

och åsnekärror beskrivs som högljutt framfarande kors och tvärs utan hänsyn till 

några trafikregler. Soldaternas guide för dem till Ali Muhammed-moskén, han 

höjer den till skyarna och berättar stolt om dess historia. Sparrstedt själv är dock 

inte imponerad, då han har sett ”åtskilligt vackrare kristna tempel både i Norden 

och framförallt i Frankrike och Italien”.29 Bortsett från moskén är han dock väldigt 

imponerad av övriga turistmål, Sfinxen, pyramiderna och citadellet i Kairo. Då 

Sparrstedt är bataljonens fältpräst är det nära till hands att anta att han var måttligt 

road av moskén på grund av sin egen djupa kristna tro. Det är möjligt att han 

betraktade den som en rival eller dylikt, men om så var fallet skriver han inget om.  

När man ska flytta från sin förläggning i staden El Arish den 5 februari utspelar sig 

en scen som får flera av svenskarna att reflektera över hur bra de själva har det 

hemma i Sverige. Flytten hade inte gått obemärkt förbi hos lokalbefolkningen. 

Massvis med tiggare och ”medlemmar av ledighetskommittén” som Sparrstedt 

sarkastiskt döpt det till, stod och väntade vid basen. Allting som lämnats kvar till 

                                                      
27 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S 16-18. 
28 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 25.  
29 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 41-42.  
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städning ned till den minsta tändstickan plockades upp av folket som också började 

att med händerna gräva upp avfallsgroparna i jakt på rester. När soldaterna håller 

på att lasta ombord livsmedel på lastbilarna blir det en sådan trängsel av 

”hjälpande” händer att man känner sig tvungna att blotta bajonetterna för att 

undvika att bli nedtrampade i frenesin. Episoden beskrivs som ett folks väntan och 

kamp över smulor från den rikes bord. Sparrstedt avslutar den berättelsen med att 

fråga sig själv var någonstans männen som kan driva igenom nödvändiga sociala 

reformer står att finna. Kvinnorna räknas ju än så länge inte i den här delen av 

världen. Han vet inte ens om Egypten och egyptierna kan drömma om det då landet 

verkar vara så väldigt eftersatt.30  

Det första mötet med beduinerna var högst odramatiskt då varken kvinnorna eller 

männen ”bevärdigade” svenskarna med en blick, som Sparrstedt beskriver det. 

Från svenskarnas sida är man däremot nyfiken på dessa män som kommer ridandes 

på kameler med stolta ansikten och vars kvinnor följer efter till fots i ökenhettan 

iklädda långa dräkter av guld och svart.31 Senare lyckas man någorlunda att 

bekanta sig med dem och få en bild av deras liv. Deras lilla jordbruk beskrivs som 

att det sköttes av kvinnorna och barnen. Männen syntes mest uppe på kamelryggen 

eller sittandes i grupper och diskutera saker och ting i timtal. Sparrstedt fick inte 

översatt vad de talade om vid det tillfället, men drar slutsatsen att det måste vara 

allvarliga saker man överlade om eftersom det tog sådan tid. Han uppmärksammar 

könssegrationen igen när han visas runt deras läger. Gården och tälten delas av i 

två avdelningar, den ena är avsedd för männen och den andra för kvinnor, barn, 

getter och får. Beduinerna visade sig vara gästvänliga, en matta läggs ut i männens 

avdelning och beskt kaffe serveras i koppar som beskrivs som dåligt diskade. 

Likaså beskrivs pojkarna och männen som att inte ha genomgått någon vidare 

tvättning de senaste åren. Det var klokast i att dricka långsamt, för att undvika 

påfyllning. Genom tolken förmedlar beduinerna tacksamhet över att man röjer bort 

                                                      
30 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 64-65.  
31 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 48.  
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minor från deras områden. De var mycket intresserade av utrustningen som 

soldaterna hade, i synnerhet kikare och pistoler. När man frågade om de 

accepterade att vara med på bild var männen ivriga, men förbjöd att man 

fotograferade deras kvinnor eller harem. Den romantiserade bilden som fanns om 

de stolta beduinerna i öknen levde verkligheten inte upp till i svenskarnas ögon. 

Det verkade vara ett hårt och fattigt liv fyllt av orättvisa mot kvinnorna. Sparrstedt 

får efter förfrågningar klart för sig att det ofta inte är mer än ett år mellan barnen i 

ålder, barnsängarna är alltså mycket täta och barnadödligheten i Egypten hög. Han 

summerar beduinkvinnans liv som tragiskt snarare än romantiskt, då de flesta av 

dem verkar ha roll som enbart last -och avelsdjur. Männens områden är religion 

och beslutsfattande.32. En man har också flera hustruar och hans styrka och 

välstånd mäts i hur många söner han har. Sparrstedt uppfattar kvinnans roll som en 

ägodel till mannen i samma grad som kamelen, som också finner sig i att vara 

avelsdjur. Angående att fotografera kvinnorna hade tydligen ett par svenska 

soldater ändå försökt göra det vilket resulterade i att till och med små pojkar 

uppträtt aggressivt emot dem. En besynnerlig händelse utspelade sig när en schejk 

som man tidigare varit på god fot med argt krävde av plutonchefen att han såg till 

att soldaterna slutade uppträda omoraliskt i närheten av hans kvinnor. Det som 

hade hänt var att några svenska soldater hade på sig shorts när värmen var som 

värst så att benen syntes. Sparrstedt skriver en hel del om beduinkvinnans roll och 

hur de behandlades. Sättet som han uttrycker sig på får en att tro att det 

förmodligen kan vara det tyngsta för honom att se under hans tjänstgöring i UNEF, 

undantaget shortsepisoden som han bara verkar ha funnit roande.33  

Trots mindre konflikter och kulturkrockar verkar kontakten mellan den första 

svenska bataljonen och beduinerna ha fungerat bra. Vid ett tillfälle visslade ett 

skott igenom svenskarnas tält, ingen skadades och man startade en utredning. Den 

närmaste beduinstammen dök upp och bad om ursäkt för misstaget då svenskarna 

                                                      
32 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 68-69.  
33 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 74-75.  
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var deras vänner, det var istället några inkräktande flyktingar som skottet var 

ämnat för. Sparrstedt gör en utläggning om hur flyktingarna används som en 

politisk bricka av det egyptiska ledarskapet. Istället för att ta hand om dem 

beväpnade man dem och hetsade dem att göra räder över den israeliska sidan av 

gränsen.34  

Mötena med israelerna var inte alls lika många som med egyptierna och beskrivs 

mycket kortfattat. Oftast bestod de av vänliga hälsningar, men ibland också 

skottlossning då UNEF patruller och israeliska patruller överraskade varandra 

längs med gränsen där stämningen var spänd. Lyckligtvis blev aldrig någon part 

träffad och den initiativtagande sidan bad om ursäkt. Sparrstedt beskriver de 

israeliska patrullerna som brokigt utrustade men att de vägde upp detta med en 

särdeles stark tro på Israels framtid. Han förundras också över att de är så pass 

blandade i sin härkomst, en patrull han stöter på består av ungdomar från Tyskland, 

Polen, Bulgarien, Libanon, Algeriet och Frankrike. Ibland är det också kvinnliga 

soldater med, men i klädsel och beväpning skiljer de sig inte från sina manliga 

kollegor. När han från en utkiksplats betraktar jordbruken på varsin sida om 

gränsen är det som natt och dag. Egyptierna repade gräs med skäror eller enkla 

knivar och samlade det i stora säckar. Israelerna använde moderna metoder och 

maskiner på ett rationellt arbetsbesparande sätt.35 Återigen får vi en 

ögonvittnesskildring som beskriver det egyptiska jordbruket som efter och 

stagnerat, dock den här gången utan romantiserande adjektiv. 

2.2.4 Sammanfattning 
Sparrstedt skrev en hel del om mötena med lokalbefolkningen i Egypten. Han 

verkar bli förvånad över mycket men också anpassa sig snabbt till det han ser och 

upplever. Han är flera gånger rationell, först kan han uppfatta något som en 

bekräftelse på en fördom men kort därpå har han reflekterat över det han såg och 

ser det i ett annat ljus. Exempel på detta är det positiva mötet svenskarna får i Port 

                                                      
34 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 80-81. 
35 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 101-102. 
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Said, en romantiserad bild av beduiner som inte visar sig stämma överens med 

verkligheten och egyptiernas benägenhet att falla för propaganda. Med det sagt 

måste det inte vara i ett positivt eller värderingsfritt ljus.  

Rörande hans tankar om propagandan går det att koppla till det som Holmberg 

menade när han skrev om att svenskarnas uppfattning och förståelse var grundade i 

ett högst eurocentriskt tankesätt36. Sparrstedt har förmodligen rätt i att sådana grovt 

överdrivna propagandabilder inte skulle ha gått hem i efterkrigstidens Västeuropa, 

där man lärt sig att vara väldigt kritisk till starka envåldshärskare med 

överdimensionerad propaganda. Sparrstedt inser dock att i Egypten är den 

eurocentriska världsbilden och dess liberala, kristna värderingar främmande. Han 

reflekterar också över den extremt höga analfabetismen och att den förändrar 

måttstockarna för vad som uppfattas som plausibelt. Han tenderar att ha en rätt 

negativ syn på den framtida utvecklingen i landet. Holmberg talade om hur man 

från svensk sida ställde sig tveksam till om Orienten (Mellanöstern) någonsin 

skulle kunna anamma västerländsk civilisation då folket var så oerhört långt efter. 

Det är en bild som Sparrstedt ger sken av att dela efter att han har sett hur fattigt 

folk har det och inga mäktiga män verkar vara benägna att genomföra sociala 

reformer37. Detta visar på åsikter som går att härleda till uppfattningar om 

positionell överlägsenhet. Beskrivningen om Egypten som stagnerat och nästintill 

omöjligt att utveckla, i samspel med tron om att den enda möjliga vägen framåt är i 

stil med sociala reformer enligt västerländskt snitt. Han är allmänt sett väldigt 

kritisk till de högre skikten inom det egyptiska ledarskapet. Framförallt deras sätt 

att lägga tid och energi på att hetsa flyktingar till våld mot Israel och använda dem 

som politiska brickor i det internationella spelet.  

Exotism kan vara värderingsfri, men när det kommer till Sparrstedts skildringar av 

beduinerna är den knappast det. Sättet som han återger de här mötena på visar att 

han är avigt inställd till dem, i synnerhet männen. Hans beskrivningar utmärks av 

                                                      
36 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 238-239. 
37 Sparrstedt, E. På uppdrag i FN:s blå hjälm. 1957. S. 64-65. 



 

23(42) 
 

en ”vi och dem” attityd. Han är noga med att poängtera att han inte respekterar 

deras kvinnosyn. Med hans kristna svenska ideal är den främmande och förkastlig. 

Läser man mellan raderna får man dock bilden av att den är påverkad av alla 

minolyckor. Eftersom kvinnorna och barnen är de som syns sköta jordbruket är det 

också de som drabbas värst när minor detonerar på deras marker. Sparrstedt ser det 

förmodligen som att de offras av sina män och tillråga på det behandlas som 

ägodelar och avelsdjur. Trots alla hans tankar och observationer verkar han inte 

reflektera över att Egypten är ett väldigt stort land med en stor befolkning. Inte en 

enda gång nämner han att det han ser kanske inte är representativt för hela landet, 

vilket också är ett tecken på positionell överlägsenhet som förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att han ser Sverige och Väst som 

kulturellt och socialt högre stående än Egypten. Det ska dock sägas att han med 

undantag från nyss nämnda skildringar verkar vara intresserad av landet och dess 

folk. Sparrstedt uttrycker sig främst med sympati för de fattiga och 

beduinkvinnorna, även om sarkastiska ord såsom ”ledighetskommittéen” kan 

smyga sig in.  

2.2.5 176 dagar i Suezbataljonen – Dagboksanteckningar av Olle Brennius 

från 1956-1957 

Olle Brennius, som också han hörde till den första svenska bataljonen som 

skickades till Egypten, är till en början väldigt fåordig i sina tankar rörande 

lokalbefolkningen. Under den första tiden i Port Said skriver han att han lär sig 

mycket nytt om både Egypten och dess folk, men tyvärr utvecklar han det inte.38 

De första beskrivningarna av araberna är att männen bär turbaner eller någon form 

av tyg lindat runt huvudet och ofta verkar gå barfota. Kvinnorna är så pass 

påklädda att det bara syns stora svarta skynken när de går förbi. Brennius bevittnar 

också ett liktåg där kvinnorna högljutt gråter och framkallar ”mystiska läten”.39 

När engelsmännen lämnat Port Said utbryter ett slags firande hos araberna, de 

                                                      
38 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 17. 
39 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 20-21. 
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skjuter kors och tvärs med de vapen de har. Brennius förmodar att det är en slags 

glädjegest men beskriver hur obehagligt det naturligtvis är med otränade civilister 

som öppnar eld på måfå utan att ens sikta. En man sitter på trottoarkanten och 

dricker kaffe, för varje klunk han tar skjuter han en salva i luften. En av dem var 

ytterst nära att träffa en gammal kvinna på en balkong. I den sporadiska 

skottlossningen går det dock inte att ta fel på glädjen bland stadens invånare. 

Rapporter om flera dödsfall till följd av dessa glädjeskjutningar inkommer dock. 

Brennius avslutar stycket med att det sannerligen tar sin tid att förstå sig på araber.  

Som FN-soldater har de blivit rådda att visa tålamod, uppträda vänligt och inte ge 

sig in i politiska diskussioner med lokalbefolkningen. Följer man de råden ska 

möten med dem gå bra, men Brennius nämner också att de blivit varnade för att 

stämningen kan skifta med en väldig fart i arabvärlden. Han och flera andra 

svenskar får snart uppleva detta. Endast en vecka efter att de som FN-soldater 

blivit mottagna som befriare och hjälpt till att göra iordning staden efter kriget får 

de uppmaningar om att vara försiktiga och vissa kvarter blir förbjudna att besöka. 

Många araber är nu betydligt svalare i sin inställning mot FN-soldaterna, 

förmodligen på grund av att president Nasser själv är emot deras närvaro nu när 

engelsmännen och fransmännen försvunnit. Brennius konstaterar att det faktiskt 

visade sig att stämningen i arabvärlden verkligen kunde skifta fort.40  

Ett par veckor senare är han i El Arish och bevittnar glädjen efter att israelerna 

dragit sig tillbaka. Han förundras över kvinnornas sätt att sätta tungan mellan 

läpparna och låta som fåglar, dessa glädjeläten finner han högst mystiska. Han 

skymtar också några beduiner i närheten, vad de anser om FN och svenskarna vet 

han inte. Senare vågar sig några av dem fram till soldaterna och man pratade 

vänskapligt med varandra, hyggliga människor verkar de vara enligt honom.41 

Svenskarna får snart kontakt med en liten beduinby nära en av baserna. Brennius 

beskriver hur deras sjukvårdare hjälper ett av barnen som skadats av en mina, hela 

                                                      
40 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 34. 
41 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 44. 
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familjen och deras boende beskrivs som smutsigt. Sjukvårdaren får först rensa 

såren från kamelspillning som föräldrarna smort in det med i tron att det har en 

läkande effekt. Efter det förbinder sjukvårdaren såren och sen åker man tillbaka 

efter att ha lovat att återvända.42 Brennius konstaterar hur läget var och vad som 

görs, han undviker att återge åsikter i sina tankar, vilket han förmodligen hade 

angående beduinernas hantering av såret. Senare reagerar han dock över 

lokalvården i landet. I februari hjälper han till att köra flyktingar mellan två orter, 

han tycker samtidigt att det är mycket konstigt som de har med sig, till exempel får 

och höns. Vid slutdestinationen väntar egyptiska myndigheter på att vaccinera 

flyktingarna. Personalen avslöjar för Brennius att flera av de vaccinerade led av 

syfilis och andra sjukdomar, men han ser att de inte ens byter nålar i sprutorna. Vid 

hemkomsten måste han själv avlusas. De egyptiska myndigheterna har 

förmodligen inte full koll på läget, avslutar han stycket med.43 Beduinerna å andra 

sidan, imponerar på Brennius. Han anser, liksom Sparrstedt och Reuterswärd, att 

deras jordbruk är primitivt men kommenterar det inte mer. Beduinerna håller sig 

nära svenskarna, han tror att det är för att de är livrädda för israelerna. Hederliga, 

vänliga och mycket arbetsamma beskriver han dem som efter att ha träffat flera av 

dem. När tolkarna inte finns i närheten kommunicerar man med knackig arabiska 

och gester. En byteshandel pågår ständigt, ägg mot bröd. Svenskarna ger dem 

också sjukvård och i gengäld visar beduinerna dem hur man hanterar ormar, håller 

vatten svalt och skyddar sig mot ökensolen. Barnen är särskilt hjälpsamma och 

lätta att ta kontakt med, men framförallt beundrar han beduinkvinnorna som lyfter 

och balanserar saker på huvudet och har hand om alla djur och barn.44 Brennius får 

ytterligare ett bevis på varningen om att attityder kan ändras snabbt i arabvärlden 

när han kör förbi en av de större beduinbyarna. En stor folkmassa har samlats, flera 

män med annorlunda klädsel och stämningen verkar spänd, folket tystnar och 

stirrar på honom med otrevliga blickar när han kör förbi. Vid hemkomsten till 

                                                      
42 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 58-59. 
43 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 61. 
44 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 63-64. 
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basen rapporterar Brennius iakttagelsen för sitt befäl som kontaktar deras 

högkvarter. Befälet, liksom Brennius, misstänkte att det rörde sig om uppviglare 

från Fedayeen (gerillakrigare som utför dåd i Israel). Han konstaterar dystert att 

han efter detta inte litar lika mycket på beduiner som han gjorde tidigare.45 

Rörande israelerna har han inte mycket att skriva om, det är oftast korta möten men 

han tycker att de verkar vara duktiga och väldisciplinerade soldater.46 I Rafah blir 

det stökigt när en folkmassa skrikandes ”Nasser” och ”ut med svenskarna” 

försöker tränga sig in på svenskarnas förläggning för att sätta upp porträtt på 

presidenten och egyptiska flaggan. Tolken lyckas lugna egyptierna som återvänder 

till sina hem. Liknande händelser utspelade sig på andra FN-förläggningar. Inga 

vapen syns till, utom hos en man som avväpnas efter att han börjat skjuta utanför 

en skola. Anledningen till kaoset ska ha varit ett radiotal av Nasser. Brennius 

konstaterar torrt att han verkar ha en förmåga att inbilla folk vad som helst och att 

det är synd om egyptierna som är så lättpåverkade. Den närmaste tiden är fylld av 

liknande situationer med hotfulla folksamlingar som skallar ”Nasser” och sabotage 

mot FNs förläggningar som förekommer i över en vecka till.47 Undantaget den här 

stökiga tiden förflöt Brennius kontakter med lokalbefolkningen utan större 

svårigheter eller problem. Han var till och med närvarande på ett palestinskt 

bröllop i maj strax innan hemresan. Han får lyssna på obegriplig orientalisk musik 

och se magdansöser utföra en mängd mystiska rörelser i takt till den. Det var en 

underhållande kväll, tills männen började skandera ”Nasser, Nasser” det hade han 

fått nog av tidigare och avlägsnar sig artigt.48  

2.2.6 Sammanfattning 
Olle Brennius skildringar har flera drag av exotism i sig. Han använder sig av 

orden ”mystik” och ”mystiska” flertalet gånger för att beskriva lokala företeelser 

som han inte begriper fullt ut. Likaså är saker ”konstiga” och ”obegripliga”. Hans 

                                                      
45 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 69. 
46 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 72.  
47 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 74-76. 
48 Brennius, O. 176 dagar i Suezbataljonen. 2011. S. 104-105. 
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berättelser framhäver en bild av en ung man långt hemifrån som besöker ett för 

honom totalt främmande land och kultur. Brennius tycker att mycket är spännande, 

mystiskt och fascinerande, men en sorts naivitet som till och från får hårda möten 

med verkligheten präglar hans beskrivningar om lokalbefolkningen. Sporadiska 

skottlossningar i Port Said och efterföljande glädjeskjutningar sätter honom helt 

klart på spänn, men är något som han inte låter sig påverkas av efter att det har 

upphört, det var ju slumpmässigt våld som inte var menat mot honom eller hans 

kamrater. När det senare blir en hotfull stämning vid FN-förläggningarna och 

misstänkta agitatorer besöker de beduiner som han fram tills dess varit väldigt fäst 

vid sätter det betydligt djupare spår. Som han säger så litar han inte lika mycket på 

dem efter den händelsen. Han nöjer sig dock med att sorgset konstatera det 

faktumet. Det finns ingen reflektion eller antydning om att araber skulle vara 

svekfulla. Det är något som inte hade varit långsökt för honom att hävda efter att 

han känt sig förrådd, i kombination med beskrivningarna de fått om att attityder 

skiftar snabbt hos folket.     

2.2.7 I fredens tjänst – Sveriges medverkan i Förenta Nationernas 

fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-67 

Nils Sköld var en av männen bakom Sveriges bidrag till UNEF redan från början, 

men 1959 kom han själv att tjänstgöra där som kompanichef. Som för Reuterswärd 

blir hans första intryck av Egypten kameler och slöjbeklädda kvinnor. När han och 

bataljonen närmar sig Gaza (där svenskarnas bas ligger) ser han flera barn som 

sitter längs med vägen och läser. Andra ligger på mage och använder marken till 

att lösa räkneuppgifter. De byter också böcker med varandra då det inte finns 

tillräckligt många till alla. Sköld blir imponerad av deras ”bildningstörst”.49 När 

man kör ut vatten till ett beduinläger är han med om hur kvinnorna med sina 

lerkrus kommer fram till lastbilen för att hämta vattnet. Alla kan inte balansera ett 

fullt lerkrus på huvudet samtidigt som de håller slöjan på plats. Det leder till 

problem, då Sköld menar att de som otrogna inte fick se de unga kvinnornas 

                                                      
49 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 147. 
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ansikten. En gammal beduinkvinna kommer dock ut och löser det hela, de unga 

kvinnorna ställer krusen 5-10m från lastbilen. Därpå fyllde den gamla dem och sen 

kunde de andra bära in dem till tälten utan att råka visa någonting obeslöjat för 

UNEF-soldaterna.50  

Sköld redogör också för problem som de själva hade, han tar upp hur 

förläggningen drabbas av återkommande stölder nattetid. Själva får de inte göra 

eftersökningar, utan rapporterar till militärpolisen som tar kontakt med den 

egyptiska polisen.51 En eftermiddag efter en anmäld stöld dyker en svensk 

militärpolis och en egyptisk polis upp med två civila spårare. Sköld ser häpet på 

hur de noga undersöker fotspåren och sätter av över fälten. Några timmar senare 

kommer de tillbaka med stulna saker som de hittat nedgrävda i öknen. De förklarar 

att spåren fortsatte till en by, men att det inte skulle ge någonting att åka dit. 

Svenskarna är imponerade.52 Under hans tid i UNEF inträffar det en narkotika-

incident med två av hans soldater. På permission i Kairo hade de fått tag på 

haschisch och använt det i cigaretter och i kaffet. Sjukvårdare larmas, men 

soldaterna är sig själva dagen därpå. Sköld väljer att inte straffa dem, strafflagen 

för Krigsmakten nämnde nämligen ingenting om narkotika utan endast om alkohol. 

Han tog också lätt på saken då det bara var ett par grabbar som provade på 

”Österns mystik”.53  

2.2.8 Sammanfattning 
Begreppet exotism inkluderar tankar om en uppdelning mellan det rationella väst 

och det mystifierade öst54. Skölds beskrivning av narkotikaincidenten och de civila 

spårarna antyder att han åtminstone på några sätt ser Egypten som orientaliskt, 

främmande och mystiskt. Han ger däremot aldrig uttryck för att de skulle vara 

underlägsna eller sämre än svenskarna på något sätt. Hans skildringar, liksom de 

                                                      
50 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 159-160. 
51 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 151. 
52 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 164-165. 
53 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 157. 
54 Said, E. 2016. Orientalism. Ordfront, Stockholm. S. 71. 
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flesta andras, ger ett visst uttryck för exotism men det är sällan som den ger sken 

av rasism eller överlägsenhet. Detta kan kanske delvis förklaras av det som en av 

de arabiska kockarna på basen säger till Sköld när de pratas vid. Han menar att 

svenskarna hade så pass lätt att bemöta och kommunicera med lokalbefolkningen 

eftersom vi inte hade haft mängder med kolonier och därför inte var vana vid att 

inta en överlägsen attityd mot annat folk.55 Det finns kanske ett mått av sanning i 

det, men samtidigt ska man vara medveten om det som Holmberg konstaterade 

angående Sverige och svenskarnas syn på omvärlden56. Nämligen det att man 

alltjämt identifierade sig med attribut såsom kristen, europé, västerlänning, vit och 

svensk. Ytterst få, om ens några, av lokalbefolkningen på den egyptiska sidan där 

UNEF var stationerade kunde sorteras in under dessa attribut. Att han lade stor vikt 

vid och imponerades av svårigheter och lösningar som de läxläsande barnen, 

beduinkvinnorna och spårarna visade prov på kan ha att göra med Skölds eget 

yrke. Som en ambitiös och noggrann yrkesmilitär bör han ha haft en särskild 

inställning till problemlösning.   

2.2.9 FN-soldat i Gaza 

Det första som Jan Holmlund kommer att tänka på när han ser lokalbefolkningen i 

Rahfa är att man har förflyttats 2000 år bakåt i tiden. Barnen med sina ”pyjamasar” 

och kvinnorna som täckta bakom slöja balanserade stora vattenkrus på huvudet var 

som taget ur hans kristendomsbok från folkskolan som beskrev Palestina. För en 

ung man från Västerbotten var också lukterna nya, väldoftande kryddor blandat 

med stank från kloak. Liksom Sparrstedt reagerar han över det främmande 

trafiksystemet. Avsaknaden av trafikljus och ett icke upphörande tutande från de 

många rostiga gamla taxibilarna samt fullastade åsnekärror finns även här. 

Trafikkaoset var dock relativt milt då det alltid var någon trafikpolis 

utkommenderad att dirigera trafiken. Holmlund kör också förbi en minaret, den 

första tiden tyckte han och många med honom att imamen förde ett förfärligt 

                                                      
55 Sköld, N. I fredens tjänst. 1990. S. 160. 
56 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 238-239. 
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oväsen med sina ihärdiga böneutrop. Med tiden kom man dock att uppfatta ljuden 

som avkopplande. Minareten har kulhål i sig, enligt en lokal skröna var det en 

UNEF soldat ur den finska bataljonen som tillslut fått nog av ljudet och gett 

byggnaden en salva med sin automatkarbin. Det skulle vara orsaken till att den 

finska bataljonen kallades hem. Huruvida detta är sant eller inte vet Holmlund 

inget om, men han tycker att det är en intressant berättelse om en total kulturkrock 

oavsett.57 Vid basen Tre Kronor får Holmbergs bataljon en genomgång av de 

hemvändande soldaterna om området och palestinierna. ”Yxa” var öknamnet för 

opålitliga araber, såsom skojare och bedragare. Han drar sig till minnes att 

majoriteten dock var trevliga och hade betydligt bättre smeknamn. Spännande nog 

hade de dock flera gemensamma karaktärsdrag. Dessa bestod av en snabb 

uppfattningsförmåga, ett gott sinne för humor och respekt för pengars värde men 

en motvilja mot fysiska ansträngningar. Han stiftar bekantskap med de palestinier 

som arbetar på basen. De kunde prata någorlunda svenska och hade hand om 

trädgårdsskötsel, städning, tvätt och barbering. Svenska smeknamn som ”Bosse” 

och ”Oskar” gavs till flera av dem, då deras arabiska namn inte var enkla att 

minnas och uttala för gemene svensk. Han blev fascinerad över hur de som annars 

var så pass lugna kunde bli så pass rasande och hatiska i sitt sätt att tala när man 

frågade dem om Israel. Holmlund medger att man var förbjuden att tala med dem 

om konflikten, men att han för nyfikenhetens skull ändå gjorde det vid några 

tillfällen. Alldeles utanför basen fanns ett fåtal affärstånd som sålde frukt och 

souvenirer av olika slag till FN-soldaterna. Smeknamn gavs till dessa också, 

”Silver-Kalle” och ”Kalle-Hängröv” för att nämna ett par stycken.58 Var 

fascinationen med namnet ”Kalle” kom ifrån ges ingen förklaring. 

En kväll var Holmlund och en grupp kamrater på bio i Gaza. Filmen var en 

kärleksfilm med Greta Garbo, språket som talades var engelska och texten bestod 

av franska och arabiska. Palestinierna i salongen, i princip endast män, var till en 

                                                      
57 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 16-18.  
58 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 20-22. 
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början tysta men allteftersom kärleksscenerna blev fler tilltog stämningen och i 

slutet när huvudpersonerna fick varandra utbröt ett stort jubel bland publiken till 

Holmlunds förnöjelse.59 Inte fullt så roliga händelser utspelade sig varje gång 

sopbilen anlände till basen, även om sopgubbarna hade arbete till skillnad från 

många i området var de ständigt hungriga. Innan de lastade ombord tunnorna 

öppnade de alltid locken för att se om det fanns några matrester kvar. Om så var 

fallet tog de det med sina nedsmutsade händer och stoppade det i munnen i en 

väldig fart. Fattigdomen var som sagt utbredd och åren av konflikt och förstörelse 

hade inte gjort något för att förbättra situationen.60 Det hörde till vardagen att de 

lokala barnen flockades utanför stängslet till svenskarnas förläggning och tiggde 

om pengar och mat. Holmlund gav dem något så ofta han kunde, men konstaterar 

sorgset att det endast var en droppe i havet och tyvärr blev de bara mer påstridiga 

av detta.61  

Under en permission i Kairo stöter Holmlund och hans båda kompisar Åhman och 

Olander på Muhammed i hotellobbyn. Han är en fixare som lovar att ordna 

sällskap åt dem under kvällen. Muhammed är ett bra exempel på hur flera svenskar 

upplevde och förvirrades av normerna och kulturen i det konservativa egyptiska 

samhället. Religionen var viktig, likaså var ett moraliskt leverne. Trots detta 

verkade det vara den naturligaste saken i världen att sälja både sprit och 

”damsällskap” så länge som man kunde tjäna en slant på det. Detta verkade gälla 

såväl ungdomar som äldre. Denna flexibilitet, eller dubbelmoral, var mest utbredd i 

de högre samhällsskikten. Holmlund och hans vänner är förvirrade efter ett andra 

möte med Muhammed. Första gången lät det som han kunde ordna fram vilka 

tjejer som helst, ett par timmar senare säger han att det rör sig om fina 

familjeflickor som studerar på universitetet och därför blir det bara en artig 

pratstund under kvällen. Detta gör Åhman förbannad som uttrycker det som ”Vad i 

helvitti tror han att jag har betalat för, att få studera Koranen tillsammans med 

                                                      
59 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 26. 
60 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 33.  
61 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 39-40. 
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nunnor kanske. Nä, grabbar vi är nog blåsta, jag tror jag går ner och stryper 

negern”.62 Holmlund lyckas lugna honom. När tjejerna senare anländer tunt klädda 

och beslöjade, som hämtade direkt ur Tusen och en natt pratar de flytande 

engelska. De dricker glatt och berättar om hur de studerar arkeologi och historia 

vid Kairos universitet. Detta lamslår killarna som förväntat sig att ingen skulle 

dyka upp och en våldsam kulturkrock ifall de nu gjort det. De blev blixtförälskade 

under natten men dagen därpå inser de att de blivit förförda av professionella 

sällskapsflickor som mycket väl visste hur de skulle göra för att leka med och lura 

naiva turister på pengar. Han är återigen förbluffad över motsägelserna som finns i 

det muslimska samhället.63  

2.3 Sammanfattning 
Tanken om att ett folk har särskilda medfödda egenskaper ses förmodligen med 

kritiska ögon idag, men under 60-talet stod sådana idéer att finna på många platser 

och hos flera personer. Som Holmberg redogjorde för var man även från svensk 

sida under 1900-talets första hälft övertygad om olika rasers egenskaper och 

förmågor.64 Holmlunds berättelser är visserligen från 1965, men många spår av 

sådana synsätt fanns kvar. Vilket vi också ser när han beskriver vilka attribut 

gemene arab besitter. Berättelsen om hans upplevelser i Kairo med sina vänner och 

fixaren Muhammed kan kopplas till uppfattningar om positionell överlägsenhet. 

Holmlund och hans vänner väljer att tolka kvällen med händelserna kring 

Muhammed och kvinnorna som representativa för hur man i ett helt land förhåller 

sig till pengar, moral och religion. De tar Muhammeds och kvinnornas oklara 

budskap som bevis för att hela samhället genomsyras av en stark dubbelmoral i de 

här frågorna. Beskrivningar av kvinnorna som hämtade från det litterära verket 

Tusen och en natt förstärker bilden av Holmlund som någon som ser på det hela 

som ett orientaliskt äventyr.    

                                                      
62 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 71.  
63 Holmlund, Jan. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 74-75. 
64 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 190-191. 
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3. Slutdiskussion 
 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva hur de svenska UNEF-soldaterna i Egypten 

såg på lokalbefolkningen, samt att analysera denna bild. Tre verk har använts för 

att underlätta utförandet av detta. Hägerdals Väst om öst bidrog med att beskriva de 

två teoretiska begreppen exotism och positionell överlägsenhet, lånade från 

Edward Saids Orientalism. Åke Holmbergs Världen bortom västerlandet utgjorde 

en bra beskrivande grund av Sverige och svenskarnas syn på Mellanöstern och 

islam under 30- och 40-talet. Attityder som vi kunde se fortfarande existerade till 

olika grad. 

Reuterswärds, Sparrstedts, Brennius, Skölds och Holmlunds upplevelser och 

åsikter skiljer sig en hel del åt, men de har också flera likheter. De tre förstnämnda 

var alla med i den första svenska UNEF-bataljonen som sattes upp och skickades 

till Egypten hösten/vintern 1956. Sköld tjänstgjorde 1959 och Holmlund 1965. Det 

är fascinerande, men samtidigt fullt logiskt att man upplevde det så pass olika. I 

synnerhet de tre som tjänstgjorde samtidigt och till och med nämner varandra i sina 

egna skildringar valde att se och fokusera på olika ting.  

Reuterswärd och de andra rösterna från 1:a kompaniet har en nästan helt och hållet 

positiv bild av sina möten med lokalbefolkningen. Trots att Reuterswärd är den av 

de fem som blir beskjuten flest gånger låter han inte det påverka sin inställning 

märkbart. Han visar förståelse och släpper aldrig riktigt den exotiska romantiserade 

bilden han har av Orienten. Förtjusningen över kameler, troende muslimer, 

slöjbeklädda kvinnor, idylliska jordbruk och de fattiga men vänliga barnen verkar 

ha gjort ett väldigt stort intryck på honom som han behållit genom decennierna 

som gått mellan insatsen och intervjun.  

Sparrstedt är den av rösterna som är mest kritisk och eftertänksam i det han möter. 

Kanske har det också att göra med att han är äldre än de andra. Han är till exempel 

ensam om att göra kopplingen mellan Egyptens propaganda- och nidbilder av judar 
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och Nazi-Tyskland. Han verkar också tänka mer i banor förknippade med 

Holmbergs beskrivningar och det finns helt klart tecken på positionell 

överlägsenhet som förhållningssätt när han redogör för hur stagnerat landet är på 

flera sätt och dess små möjligheter till utveckling. Han är också ensam om att lägga 

skulden vid detta hos landets ledare, som han misstänker sakna både förmågan och 

viljan att modernisera.  

Brennius ger sken av att ha varit aningen naiv i inledningsskedet av sin 

tjänstgöring. Han tar upp hur ”manualen” beskriver hur soldaterna ska hantera 

situationer och hur landet med dess folk beskrivs. Han får detta bekräftat vid flera 

olika tillfällen. Användandet av orden ”mystiskt” och ”konstigt” för att beskriva 

det han inte förstår och som är orientaliskt är vanligt förekommande. Han bekantar 

sig snabbt med beduinerna och är väldigt positiv till dem, framtill att han bevittnar 

folksamlingen i en av byarna. Sparrstedt tjänstgjorde samtidigt som honom, men 

deras skildringar av beduinerna är trots det som natt och dag. För Brennius är de 

oerhört hjälpsamma och vänliga, för Sparrstedt oerhört stolta och fattiga med en 

motbjudande kvinnosyn. En annan skillnad dem emellan är att Brennius 

konstaterar att egyptierna är lättpåverkade som låter sig manipuleras så pass enkelt 

av sina ledare, men reflekterar till skillnad från Sparrstedt inte över vad det 

eventuellt kan bero på.  

Sköld har, liksom de andra, en inställning till Egypten som kantas av exotism. 

Detta märks när han refererar till drogincidenten som ”Österns mystik”. Han är 

annars väldigt kort i sina beskrivningar av folket. Det kan ha haft att göra med hans 

befattning som kompanichef, förmodligen fick han inte mycket tid eller tillfälle 

över till att skriva och reflektera över lokalbefolkningen på det sätt som de andra 

som ofta rörde sig ute på patruller och uppdrag fick.  

Holmlund står utan tvekan för de färggrannaste skildringarna. Han är den enda som 

tar upp smeknamnen och uttryck för araber, samt att de som ras skulle ha 

medfödda egenskaper. Han beskriver lukter, trafik och kläder. Det är exotiska 

beskrivningar på okända kryddor och människor iklädda ”pyjamasar”. Han 
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härleder också enskilda händelser till att representera hela landet, som att 

dubbelmoralen ständigt är närvarande och dominant hos folket. Holmlund ger 

definitivt uttryck för en inställning av både exotism och positionell överlägsenhet.  

Ett intressant ämne är hur kvinnor och kvinnosynen i Egypten beskrivs av 

svenskarna. Hos Brennius har de en mystik hos sig och han imponeras av deras 

förmåga att balansera saker på huvudet. Sköld och Sparrstedt tar också upp den här 

förmågan. Sparrstedt går dock mycket längre i beskrivningarna av kvinnans roll i 

beduinsamhället. Han anser att det råder en i det närmaste avskyvärd kvinnosyn, 

där de har samma status som djur. Barnen och kvinnorna är de starka då det, enligt 

honom, är de som utför allt arbete och främst löper risk att allvarligt skadas eller 

dödas av minor. Holmlund tycker att de ser ålderdomliga ut balanserades på 

lerkrus. Nästa gång han tar upp kvinnor är det i samband med ett eventuellt 

”dambesök” under kvällen. Då han blir både besviken, nervös, förvånad, glad, 

förälskad och klarsynt inom loppet av 12 timmar. Han är också den av dem som 

mest verkar se tjänstgöringen som ett äventyr, med fler komiska än obehagliga 

berättelser. Kanske beror detta på att han är där flera år efter de andra och läget är 

inte lika spänt som det var inledningsvis. Att just Sparrstedt visade sig vara så avigt 

inställd till kvinnosynen kan bero på att han som en bildad man förefaller vara 

påverkad av den typ av föreställningar som fanns i bland annat Bonniers 

illustrerade världshistoria där man på 30-talet beskrev islam som dekadent i 

familjefrågor.65 Han var som sagt äldre än de andra och var omkring 20 år gammal 

i början av 30-talet. Det är högst tänkbart att han påverkats av all kritisk litteratur 

om islam som gavs ut under det decenniet och det ännu negativare 20-talet och nu 

med egna ögon ansåg sig få det bekräftat. 

Det är återigen på sin plats att nämna något om materialets tillförlitlighet. 

Sparrstedt publicerade sina skildringar redan samma år som han kom hem till 

Sverige. Avståndet mellan händelse och publicering är alltså minimalt, således har 

                                                      
65 Holmberg, Å. 1994. Världen bortom västerlandet. II. S. 190-191. 
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han inte kunnat anpassa texten eller ta bort stycken som inte skulle gå väl hem i ett 

nutida samhällsklimat (som Holmlunds kamrat Åhmans fylleprat om att gå och 

strypa ”negern”). Holmlund gav ut sin bok 2015 och hade alltså gott om tid på sig 

att korrigera och censurera, men det var han som nämnts ovillig att göra då 

autenticitet var det viktigaste.66 Intar man en sådan här kritisk inställning kan man 

hävda att Sparrstedts och Holmlunds böcker är de mest tillförlitliga när det gäller 

att få en bild av hur man från svensk sida betraktade lokalbefolkningen i Orienten 

på 50- och 60-talet.  

Slutligen kan man sammanfatta undersökningen som att de svenskar som 

tjänstgjorde i UNEF 1956-1967 betraktade lokalbefolkningen med en blandning av 

nyfikenhet, fascination, sympati och överlägsenhet. Människorna beskrivs oftast i 

positiva ordalag, men det finns också genomgående drag av positionell 

överlägsenhet från svensk sida. Inte i den mån att de nödvändigtvis skulle vara 

överlägsna personer, utan snarare som att Egypten som samhälle oftast beskrivs 

som fattigt, tekniskt och socialt stagnerat. Det bör dock nämnas att de delar som 

svenskarna var stationerade i var de nyligen krigsdrabbade och sönderbombade 

platserna. Kairo och turistmål längre västerut och söderut beskrivs som 

imponerande. Likväl är det ingen av dem som verkar reflektera över det. Samtliga 

skildringar har också flera drag av exotism. Svenskar och egyptier beskrivs oftast 

ur ett ”vi- och dem-tänk”, på individnivå såväl som på samhällsnivå. Enligt 

Holmberg var attityderna mot folk utanför Europa snarlika kolonialmakternas och 

från svensk sida såg man på Orienten både som dekadent och stagnerad, men också 

som en utvecklingsbar plats med ädla människor. Den här studien har hittat 

exempel som till hög grad konfirmerar hans ståndpunkt. Holmberg påstod att 

svenskarna hade en eurocentrisk världsbild, något som också bekräftats i 

undersökningen. Männen identifierade sig alltså framförallt som kristna, européer 

och svenskar. Inte en enda gång uttryckte sig någon av dem i stil med ”man var 

inte särskilt annorlunda eller olika oss”. De fokuserade nästan uteslutande på de 

                                                      
66 Holmlund, J. FN-soldat i Gaza. 2015. S. 6-7. 
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skillnader och de fördomar som deras eurocentriska världsbild fick dem att 

uppmärksamma. 

4. Didaktisk koppling 

4.1 Varför den här studien är relevant i ett utbildningssyfte, kopplingar till 
skolans styrdokument 

 

Undervisningen i historia handlar om individens såväl som samhällets villkor och 

förändring med tiden. Eleverna ska ges möjlighet till att vidareutveckla sin 

förståelse för hur olika synsätt och tolkningar har påverkat människan. 

Undervisningen ska också verka för förståelsen att alla människor måste förstås 

med sin tids normer och villkor. Dessa formuleringar är enkla att koppla till den 

här studien. När man läser det här arbetet är det inte svårt att höja på ögonbrynen åt 

vissa formuleringar och beskrivningar. De kan låta främmande och fördomsfulla 

för oss idag. Det är då som man gör klokt i att reflektera över att personerna 

skildrar möten och händelser som ägde rum för cirka 60 år sedan. Samhällsklimatet 

var annorlunda och formuleringar och uttryck som kan tolkas som 

främlingsfientliga, kvinnoförnedrade och rasistiska idag var till viss del inget 

särskilt att reagera över då. Normer och värderingar ändras konstant och man bör 

alltid vara medveten om att ett historiskt material beskriver människor som är av 

sin egen tid, med tillhörande perspektiv och åsikter. Av just det skälet är den här 

studien också relevant i ett utbildningssyfte. Eleverna får erfara hur man i vår del 

av världen såg på en plats och människor som idag inte är särskilt avlägsen men 

som för över ett halvt sekel sedan fortfarande hade drag av mystik och spänning 

kring sig. Utöver det får de naturligtvis också exempel på hur man kan använda sig 

av och formulera sig kring källkritik, metodik och teori i uppsatser.  

I dagens historia-undervisning försöker man att lyfta fram den enskilda individen i 

ljuset. Tidigare rådde ett stort fokus på starka offentliga, framförallt- män (till 

exempel kungar) och krig. Idag är det inte längre det viktigaste för undervisningen. 



 

38(42) 
 

Här får eleverna stifta bekantskap med diverse bondpojkar från den svenska 

landsbygden som reser till ett främmande land med uppdraget att verka för fred i 

området och för världsläget i stort. Deras åsikter och skildringar är lärorika för oss, 

vi kan genom deras berättelser få en inblick i hur vardagen såg ut, inte bara för 

dem själva utan också för de araber ur olika samhällsklasser som de stötte på. Inte 

minst får vi en inblick i kvinnans roll i samhället, åtminstone hur den tedde sig för 

de svenska ögonen. 

Undervisningen i historia, på gymnasienivå där den här undersökningen antagligen 

passar bäst, ska inkludera studier om historiska förklaringar, begrepp, 

frågeställningar och samband mellan då och nu.67 Dessa målsättningar kan 

appliceras på uppgifter baserade på den här studien på flera sätt. 

 
4.2 Hur skulle den här studien kunna användas i klassrummet? 
 

I en Historia 1b kurs kan man använda den som fördjupningsmoment när man 

studerar kolonialiseringens arv, olika synsätt på människans värde, kvinnosyn med 

mera. Den ger också intressanta perspektiv hur man ser på folk av en etnicitet som 

länge varit klassad som underlägsen ens egen, men där man nu är mitt uppe i en 

attitydförändring och skiftning mellan två världar. Hur historia använts i 

vardagslivet och för skapandet av identiteter kan man också hitta, inte minst på hur 

Nasser beskrivs styra landet och folket.  

Mer specifikt kunde man utforma lektioner runt den här studien på följande vis. 

Lektion 1, 90 minuter. Den historiska kontexten och studien presenteras för 

eleverna. De går igenom den, stryker under sådant de tycker är särskilt intressant 

                                                      
67 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fs
ubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 
besökt 2020-01-19, 09:34.  
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eller sådant de inte helt begriper. Vid lektionens slut tas frågor upp och de får 

kommentera sådant de tyckte var tänkvärt.  

Lektion 2, 90 minuter. Dags att arbeta med frågor kring studien. Det sker i 

gruppvis, tre till fyra elever i varje grupp. Den sista tiden av lektionen kommer att 

ägnas åt att de presenterar sina svar inför sina kamrater. Fler i gruppen ökar risken 

att en eller två gör allt arbete och färre hade eventuellt gett oss för många grupper 

vilket ger oss mindre tid över till att diskutera deras svar.  

Syn på konflikter och människor 

Tänk långsiktigt, på de förändringsprocesser vi tidigare har gått igenom. Det 

nämns i sektion 1.5 att synen på islam och Mellanöstern blev positivare för varje år 

som gick från och med 20-talet. UNEF-soldaterna verkar också ha en relativt 

positiv syn på området under 50- och 60-talet.  

- Anser ni att det fortfarande är så, eller verkar man i Sverige idag vara mer 

pessimistiskt inställd till området? Tror ni att nutidens FN-soldater är lika 

entusiastiska över att tjänstgöra i konfliktområden som de här soldaterna var?  

 

- Det exotiska och avlägsna som Mellanöstern beskrivs som känns avlägset i vår 

globaliserade och digitaliserade värld, men betyder det att misstankar och 

fördomar mot personer av en annan etnisk härkomst också håller på att 

försvinna? Eller anser ni det vara tvärtom? Motivera! 

Källkritik 

- Författaren varnar i sektion 1.3 för farorna med att se det som man vill se och 

att man måste vara öppen för olika tolkningar. Verkar författaren hålla sig till 

detta? Håller ni med om hans tolkningar och slutsatser? Motivera! 

 

- Studiens material består av dagböcker, intervjubaserat material och senare 

publikationer. Vad finns det för för-respektive nackdelar med sådant här 

källmaterial? Vem av Johansson, Sparrstedt, Brennius, Sköld och Holmlund 
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anser ni vara den mest tillförlitliga källan? Bör man se det som representativt 

för gemene svensk? Motivera! 

Uppgiften ovan var endast ett exempel på hur man skulle kunna lägga upp ett par 

lektioner efter den här studien. Den bör naturligtvis presenteras i kontexten av ett 

större perspektiv, förslagsvis under en fördjupning där man studerar effekterna av 

protektorat och kolonialism. Uppsatsens källmaterial kan också användas i 

lektioner där man arbetar med källkritik. Längre utdrag ur böckerna skulle kunna 

presenteras för eleverna varefter de får granska och diskutera dem. Vad man ser 

som dess styrkor och svagheter med mera.  

Utöver detta kan man också i högre historiekurser fokusera mer på Said och 

postkolonialism som teori.  Historia 2b – kultur ska till exempel inkludera 

idéströmningar, världsbilder och mentaliteter mm68. Teorier som postkolonialism 

kan studeras, med exempel tagna från den här uppsatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
68 https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-
gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fs
ubject.htm%3FsubjectCode%3DHIS%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3 
besökt: 2020-01-21, kl 20.21. 
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