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»These memories are based on faulty recall but no known untruth is
perpetrated or perpetuated. My mitigation for any hyperbole, bias, se-
lectivity or inaccuracy is the limitation of recall. 

If things did not happen as I say they happened they could have, might
have and should have. Some parts of my story may be inaccurate; the
sum of the parts is not.

As Samuel Johnson said a man who tells a good story seldom tells the
truth, the whole truth and nothing but the truth.»2

2. Gordon Levett i inledningen till sin bok Levett, Gordon, Flying Under Two Flags. An Ex-Raf Pilot in
Israel’s War of Independence, 1994.
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1 Introduktion

1.1 Berättelsen och människan

Vem minns inte de berättelser som ens föräldrar läste för en när man var liten eller

de berättelser som man fick höra i söndagsskolan eller i lekskolan? Berättelser som

både var fascinerade, men som ibland även kunde var lite skrämmande för ett litet

barn. Berättelsen om Rödluvan och vargen, där vargen äter upp rödluvans mor-

mor, berättelsen om Hans och Greta som blir lurade av häxan i pepparkakshuset.3

Eller de historiska berättelser som berättades när man började småskolan, be-

rättelser om stenåldersmänniskor, om vikingar både i västerled och i österled, om

Gustav Vasa som gömde sig i hölasset, eller hans son Erik XIV som åt ärtsoppa så

att han ramlade av pinnen. 

Vem minns inte berättelserna som ens far- och morföräldrar berättade om hur

det var förr i världen, när de växte upp i samhället? Berättelser om rackartyg med

smällare nedgrävda i glasflaskor eller äventyr till sjöss långt bort på andra sidan

jordklotet. Berättelser som handlade om förgångna tider, men berättelser som

trots sin avlägsenhet i tid och rum hade format människors livsöden – både sina

egna och andras.4

Eller berättelser genom TV:n där dåtidens nyhetsankare berättade för oss om

händelser långt bort från vår trygga värld, om kriget i Biafra, om månlandningen

eller om Vietnamkrigets fasor. Nya berättelser som vi alla hade blandade känslor

3. Här krävs det en tydlig distinktion mellan historiska och fiktiva berättelser. De är olika former av
berättelser, med olika ursprung och olika syften. I en historisk berättelse är den som berättar och
den som lyssnar på berättelsen mer eller mindre överens om att det handlar om skeenden, händel-
ser och personer som verkligen existerat tidigare och som inte är fiktiva. Medan en fiktiv berättelse
har helt andra grunder, där berättaren och den som är måltavlan för berättelsen, outtalat har en
överenskommelse om att detta är en fiktiv berättelse som inte har någon verklighetsförankring. se
en liknande diskussion i Kristersson Uggla, Bengt, »Människan är inte en berättelse! Om identitet
och narrativitet» i Marander-Eklund, Lena, & Östman, Ann-Catrin (red.), Biografiska betydelser :
norm och erfarenhet i levnadsberättelser, Möklinta, 2011. s. 76-77.

4. Våra levnadsberättelser, hur gärna vi vill se dem som våra egna, är alltid »intimt sammanflätade
med andra människors levnadsberättelser» se en utförligare diskussion i Kristersson Uggla, 2011. s.
75.
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inför. Likväl berättelser som skulle bli en del av vår mänsklighets samlade berättel-

se, vår gemensamma historia, vår kollektiva narrativa historia.

Det finns otaliga antal berättelser som påverkat oss genom både vår egen upp-

växt, eller indirekt genom våra föräldrars eller far-/morföräldrars uppväxt. Berät-

telser som är en del av ett större sammanhang.

Det finns även andra former av berättelser som till en början kan kännas alltför

personliga för att berätta vidare, men som efter år av nedtystande kan komma

fram och då kanske ge förklaringar till olika beteenden och skeenden i våra liv el-

ler i andras beslut och handlanden.

Alltsedan antikens tid har människan av vissa filosofer, exempelvis Aristoteles,

betraktats som ett politiskt djur. I den skotske filosofen Alasdair MacIntyre har

Aristoteles fått en modern efterföljare i den mening att MacIntyre anser att män-

niskan inte enbart är ett politiskt djur, utan även är att betrakta som ett historiebe-

rättande djur.5 Människan har förmodligen i alla tider haft en fallenhet för att be-

rätta för andra om sina erfarenheter, sina upptäckter och om sina livsöden.

Människan har inte kunnat hålla tyst. Om detta är något som är nedärvt i den

mänskliga naturen eller inte, kan diskuteras, men de flesta har nog ingenting att

invända emot »att berättelser och berättande har betydelse i våra liv»6

Berättandet eller berättaren är intimt sammanflätade med varandra. Det är nå-

got som vi förmodligen alltid kommer att se, höra och läsa. Berättelser skrivs ner,

de berättas från person till person, de kan till och med hamna på vita duken om

berättelsen är tillräckligt intressant och gripande. 

5. MacIntyre, Alasdair C., After virtue : a study in moral theory, 2. ed red., Notre Dame, Ind., 1984. s.
216.

6. Andersson, Daniel, & Cocq, Coppélie, »Berättaren och berättelsen: En studie av ett gränsområde» i
Andersson, Daniel, & Edlund, Lars-Erik (red.), Språkets gränser och verklighetens : perspektiv på be-
greppet gräns : studier, Umeå, 2012. s. 17.
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1.2 Uppsatsen

Uppsatsen var först tänkt att vara en utökad fortsättning på min tidigare kandi-

datuppsats7 som till mångt och mycket byggde på muntlig historia. Men allt-

eftersom tiden gick, främst på grund av studier till lärare och därefter arbete som

lärare, räckte tiden inte riktigt till. Magisteruppsatsen har under alla år sedan dess

varit som en ofullbordad tavla eller ett ofullbordat musikstycke, det har gett mig

ett dåligt samvete. När jag till slut kom till vägs ände och en gång för alla beslöt

mig för att försöka hitta den tid som skulle behövas för att kunna slutföra uppsat-

sen, upptäckte jag att inspirationen för det tidigare uppsatsämnet hade svalnat.

Inte på grund av att jag inte skulle ha något intresse för det som jag hade tänkt att

skriva om. Snarare hade tiden som passerat gjort att det skulle behövas alltför

mycket kraft och tid för att sätta mig in i ämnet än en gång. Därför beslöt jag mig,

sent omsider, för att ändra karaktär på uppsatsen. Istället för att utgå från olika in-

divider som på olika sätt beskrivit sin tid som volontärer i Machal, så bestämde jag

mig för att utgå från den narrativa teoretiska och metodiska delen och utifrån des-

sa verktyg använda mig av tre volontärers självbiografier som exempel på några

narrativa berättelser. Fokus flyttades således på ett sätt från aktörerna till teori och

metod. Dock är aktörerna - berättarna - oerhört viktiga. Utan dem blir det ingen

berättelse och inte heller en, i mina ögon, läsvärd och intressant uppsats. 

1.3 Uppsatsens disposition

Uppsatsens har delats in i olika delar. Här kommer syftet med uppsatsen att klar-

göras, motiveringen till varför just detta ämne valdes, samt en redogörelse för

uppsatsen och undersökningens fråge- och/eller problemställning. Därefter kom-

mer en kort genomgång av forskningsläget när det gäller uppsatsens ämne. 

Därefter kommer uppsatsens olika verktyg att gås igenom, det vill säga, teori

och metod kommer att tas upp och förklaras. Sedan kommer det räknas upp vilket

7. Edwardsson, Peter. Machal : berättelserna om fyra svenska frivilliga (machalniks) som deltog i Israels
självständighetskrig 1948-49, Kandidatuppsats, 2007. <http://www.lu.se/o.o.i.s?id=19464&pos-
tid=1319703>
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källmaterial som uppsatsen huvudsakligen kommer att använda sig av för att kun-

na besvara frågeställningarna. 

Källkritiken och vilka avgränsningar som gjorts inför och under arbetet kom-

mer att diskuteras. I anslutning till detta kommer det även att ges en begreppsför-

klaring för att säkerställa att både uppsatsens författare och dess läsare har samma

förförståelse för de olika termerna som tas upp och används i uppsatsen. Denna

delen kommer förmodligen att flyttas till ett av de tidigare underkapitlen och inte

hamna, som nu är fallet, i slutet av teori och metodkapitlet.

Nedanstående figur kan ses som ett initialt försök att schematiskt försöka

åskådliggöra hur arbetsgången har varit från ax till limpa. 

Figur 1: Dispositionen och arbetsgången fram till slutresultatet av denna uppsats

När det gäller kapitlet som tar upp vilka teorier och metoder som har använts för

att komma fram till mitt forskningsresultat, har jag på grund av det aktuella kapi-

tels omfång valt att lägga in det som ett separat kapitel (se kapitel 2 från sidan 11

och framåt). Detta för med sig både fördelar och nackdelar, men jag anser att för-

delarna med ett eget kapitel för teori och metoddelen överväger eventuella nack-

delar. Fördelarna skulle annars vara att det dels brukar vara gängse uppfattning att

teori- och metodkapitlet brukar vara i samband med inledningskapitlet och att det

då implicit förväntas att så ska vara fallet i samband med denna aktuella uppsats.

Jag tror att det kommer att visa sig att mitt val var ett korrekt beslut och att det un-

derlättar läsningen av uppsatsen och dess resultat.
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video, film, 

internet
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1.4 Syfte och frågeställningar

När det kommer till uppsatsens frågeställningar, har jag hämtat inspiration från en

tidigare uppsats8 vid historiska institutionen som skrevs av Erik Alexandersson.

Syftet med denna uppsats är att få svar på följande frågeställningar:

• Hur har dessa frivilliga krigsveteraner - i denna uppsatsen kallade Machalniks -

valt att skildra sin krigserfarenhet?

• Hur är deras syn på sig själva och sin roll i samband med självständighetskriget

1948-49?

• Finns det några gemensamma eller särskiljande drag i hur de beskriver sin roll

och sin krigserfarenhet i den berättelse som ges i respektive självbiografi?

Dessa frågeställningar är i sammanhanget mycket användbara när det gäller att

utifrån ett narrativt perspektiv undersöka de aktuella veteranernas egna

berättelser. I min tidigare uppsats om Machal och dess medlemmar, fokuserade

jag mig på den muntliga historien. Denna gång fokuserar jag mig på den skrivna

historien, i detta fall utifrån en självbiografisk historiebeskrivning av Machals roll

i kriget 1948-49.

Utöver dessa ovanstående frågeställningar finns det många olika sätt att arbeta

med materialet. Det sätt som jag har bestämde mig för att arbeta utifrån var kort-

fattat beskrivas enligt följande:9

• Den berättarstil som författaren använder sig av.

• Synen på sig själv och hur man i sin berättelse skildrar den roll man hade.

• Om det finns några påtagliga faktorer som skiljer sig mellan de andra berättel-

serna som analyseras.

8. Alexandersson, Erik. Viva la Brigada International - Myten om krigserfarenheten och frivilliga i
spanska inbördeskriget, Kandidatuppsats, 2007-05-30.  s. 7.

9. Delvis modifierad lista hämtad från Alexandersson. 2007-05-30. s. 15.
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2 TIDIGARE FORSKNING, TEORI OCH 
METOD

I min tidigare kandidatuppsats använde jag mig - tillsammans med historiebruk

och historiemedvetande - huvudsakligen av muntlig historia som verktyg i min

forskning. I denna magisteruppsats är fokus eller inriktning ändrad såtillvida att

nu står inte den muntliga berättelsen i fokus, utan istället är det den skriftliga,

självbiografiska historieberättelsen som står i fokus. De skriftliga berättelserna an-

vänds för att studera de historiska berättelser (händelser och skeenden) som är

specifika för denna uppsats och är nu de primära källorna som förhoppningsvis

ska kunna besvara de frågeställningar som är satta att besvaras. Till hjälp att kun-

na studera denna form av historieberättelse eller beskrivning av historien, har så-

ledes en form av narrativ teori och metod används. Dessa verktyg skulle kunna kal-

las för en form av levande historia, men jag avhåller mig från detta då dessa

termer eller detta specifika begrepp under de senaste 10-15 åren har fått en särskild

betydelse i Sverige. I och med inrättandet av Forum för levande historia 2003 och

den informationssatsningen som initierades av Sveriges dåvarande statsminister

Göran Persson, har levande historia för gemene man kopplats till det arbete som

denna myndighet har kommit att bedriva.10 Dock kan den nu aktuella uppsatsen

anses vara en form av historieberättelse som i allra högsta grad är just levande

historia.

Utöver narrativ metod och teori, historiemedvetande och historiebruk har jag i

denna uppsats även använt mig av krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria, vilket

för mig är en helt ny bekantskap.

10. För en djupare diskussion och bakgrundsanalys när det gäller begreppet Levande historia se Ger-
ner, Kristian, & Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia : perspektiv på det moderna samhällets
skuggsida, Stockholm, 2005. s. 323-332.
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2.1 Forskningsläge

Redan i samband med min kandidatuppsats blev jag varse om att den akademiska

litteraturen och därmed även forskningen om Machal både som organisation och

som företeelse under det aktuella kriget 1948-49, mer eller mindre verkade förbi-

gått detta i mina ögon mycket intressanta forskningsområde. Mig veterligen fanns

det fram till min egen forskning i detta ämne påbörjades år 2008, ingen eller i var-

je fall mycket liten forskning som gjorts som hade Machal som utgångspunkt. Den

enda forskningen som jag känner till är dels min egen, dels en doktorsavhandling

som slutfördes 2009 vid Hebrew University i Jerusalem av Benny Geshur.11 Om det

mot all förmodan skulle finnas annan forskning i ämnet, så har den forskningen,

mig veterligen, knappast lämnat några större avtryck efter sig. Om Machal nämns

i någon akademisk litteratur - som kommit i min väg - så är det mest i förbifarten

som namnet på organisationen skymtat förbi. 

I och med hur det ser ut när det gäller forskningsläget i detta ämne, är det myc-

ket tillfredsställande att få vara med och dokumentera denna, i mitt tycke, mycket

viktiga del av historien och då speciellt när det gäller berättelserna återgivna av

några av dem som var med i händelsernas centrum i samband med staten Israels

självständighetskamp under åren 1948-49.

När det gäller den narrativa historiebeskrivningen - särskilt utifrån självbiogra-

fier - i samma ämne, finns det dock mer att hämta information och material ur.

Flera av de Machalniks12 som var med och stred på Israels sida i samband med

självständighetskriget 1948-49, har återgett sina insatser och upplevelser i en

mängd olika biografier. Dessa böcker kan dock sällan räknas som rent vetenskap-

11. Benny Geshurs (kan även stavas Gshur) doktorsavhandling färdigställdes år 2009 och är skriven
helt och hållet på hebreiska. Då min hebreiska inte är vad den borde vara, har jag inte haft möjlig-
het att hämta någon information från avhandlingen som eventuellt skulle kunna tillföra denna
uppsats med några nya infallsvinklar eller fakta.

12. En term eller ett begrepp som betecknar dem som kom från andra länder och stred för Israels
självständighet i samband med kriget 1948-49. Suffixet 'nik' i Machalnik är hebreisk slanguttryck
som ursprungligen kommer från det ryska språket. Ofta används detta suffix för att beteckna per-
soners olika tillhörigheter/anknytningar, såsom politiska partier, militära enheter, yrken, exempel-
vis Kibbutz - Kibbutznik (singular) - Kibbutznikim (plural), Machal - Machalnik (singular) -
Machalnikim (plural). För mer information om organisationen Machal se en mer utförlig beskriv-
ning på sidan 34 under avsnittet 2.6.3 Vilka var Machal och vad motiverade dem? eller se under ka-
pitel 2.1 Machals egen historieskrivning i Edwardsson. 2007.
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liga studier - snarare historiska källor - men mitt mål är att göra en vetenskaplig

studie av några av dessa biografier. Jag vill få in deras berättelser i narrativa histo-

rien och därmed levandegöra historien, deras historia.

Härnedan följer en genomgång av olika teoretiska verktyg och metoder som jag

har använt mig av i samband med arbetet med denna uppsats.

2.2 Historiemedvetande

Det finns forskare som är av den åsikten att berättelsen i sig utvecklar människors

historiemedvetande13, att den inte enbart är ett sätt att förklara det som har varit,

det vill säga det förflutna, utan att berättelsen även ger oss en djupare förståelse av

den enhet som förenar dåtid, nutid och framtid.14 Detta ger ett bra underlag för att

kunna använda historiemedvetande som ett arbetsverktyg i även denna uppsats.

Som ett verktyg i historieforskningen har begreppet historiemedvetande under se-

nare årtionden fått en allt större betydelse. Detta gäller först och främst inom den

akademiska världen, men även inom historieundervisningen ute på våra skolor

runt om i vårt land. 

Både forskare och historielärare som verkar på olika undervisningsnivåer i våra

skolor, präglas på ett eller annat sätt av ett historiemedvetande, vare sig de är med-

vetna om det eller ej. Detsamma gäller för deras studenter eller elever som mer el-

ler mindre måste leva sig in i den historiska situationen, i aktörernas berättelser,

men samtidigt måste hålla en viss distans till berättelsen och för att senare kunna

möjliggöra att det dras adekvata slutsatser utifrån det material som finns för

handen. 

13. När det gäller avsnittet om historiemedvetande är det till stor del en omarbetning och vidareutveck-
ling från tidigare uppsatser Edwardsson, Peter. Kampen om historien: Levande eller statlig historia i
skolan?, Lärarexamen på avancerad nivå, 2009. <http://hkr.diva-portal.org/smash/record.jsf?sear-
chId=1&pid=diva2:289266> s. 16-21., Edwardsson, Peter. Historiemedvetande: En studie av läro-
böckers syn på Sovjetunionen över tid, Lärarexamen på avancerad nivå, 2010. <http://hkr.diva-por-
tal.org/smash/get/diva2:303820/FULLTEXT01> s. 8-14. samt min kandidatuppsats i historia vid
Lunds universitet Edwardsson. 2007. s. 10-12. och är dessutom mer anpassad till den nu aktuella
magisteruppsatsen.

14. Bland andra Ricoeur och Hayden White citerade i Karlegärd, Christer, Den historiska berättelsen i
Karlsson, Klas-Göran, & Karlegärd, Christer (red.), Historiedidaktik, Studentlitteratur, Lund, 1997,
s. 148-149.
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Historia har blivit en del av samtiden och nutiden, och detta på ett helt annat

sätt än vad som förut var fallet. Man skulle kunna hävda att historia idag, genom

att tillskriva det förflutna en plats i tillvaron, har blivit en alltmer grundläggande

del av tillvaron. Man kan med andra ord tala om en allt större medvetenhet inför

historia som sådan, det vill säga det har vuxit fram ett historiemedvetande som

gjort att historien idag har blivit alltmer närvarande i våra liv och i vårt samhälle.

Allt fler personer och organisationer talar om historiska rötter och det är inte

längre förbehållet akademiker att referera till eller tala om historiska händelser.

Historiemedvetandet är att likna vid en ryggsäck fylld av olika slags historiska

intryck och föreställningar som direkt eller indirekt kan påverka ens sätt att se på

vår gemensamma historia, samtid och framtid. En ryggsäck som man bär med sig

och ur vilken man kan hämta upp erfarenheter från förr, i det korta perspektivet

ens egna men i det långa perspektivet främst andras historiska erfarenheter och

upplevelser.

I sin bok Historia som vapen skriver lundaprofessorn Klas-Göran Karlsson föl-

jande om detta fenomen som en historiker ofta ställs inför när han eller hon försö-

ker förstå historiska händelser, skeenden och aktörer, nämligen:

Historikern har att genomföra en dubbel tankeoperation, präglad av såväl närhet
till de historiska aktörernas livs- och erfarenhetsvärld som distanserad och kritisk
vetenskaplig analys.15 

Samtidigt som vi som historieforskare måste leva in oss i de historiska aktörernas

situation, deras berättelser, måste det finnas en viss distans för att kunna möjliggö-

ra att det dras adekvata slutsatser utifrån det material som kommit fram. Men det

stannar inte där, utan det är inte enbart vi som läsare av dessa källor som har att

hålla oss till vårt specifikt historiemedvetande, utan här finns även berättarens

historiemedvetande som en del av pusslet och som vi måste direkt eller indirekt

förhålla oss till. 

Vidare skriver Klas-Göran Karlsson följande om historiemedvetande, i ett av de

kapitel som han har bidraget till i boken Historien är nu:  

[…] den mentala process genom vilken den samtida människan orienterar sig i tid,

15. Karlsson, Klas-Göran, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995,
Stockholm, 1999. s. 53.
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i ljuset av historiska erfarenheter och kunskaper, och i förväntning om en specifik
framtida utveckling.16

Det är inte enbart läsaren eller tolkaren av olika berättelser som kommer i uttryck

i och genom de aktuella självbiografierna som behöver använda sig av verktyget

historiemedvetande för att kunna orientera sig i tid, utan detta har även den eller

de som skrivit ner dessa berättelser likaledes varit tvungna att göra. 

I sin bok Historia som vapen bygger Klas-Göran Karlsson på ett enkelt och pe-

dagogiskt sätt upp en modell för hur han anser att historien kan förstås. Detta görs

med hjälp av att dela in »historien» i tre stadier eller nivåer enligt följande:

1. Historia som fakta

2. Historia som tolkning

3. Historia som medvetande

När det gäller den första punkten, historia som fakta, betonar författaren »[a]tt

fastslå fakta […] har alltid betraktats som en historievetenskaplig uppgift».17 Detta

torde mig veterligen vara något som gäller såväl historievetenskapen som andra

vetenskaper. Rent definitionsmässigt borde vetenskap som inte söker fakta kunna

fortsätta att kalla sig för vetenskap.

När han kommer till den andra punkten eller nivån, historia som tolkning, delas

denna fas upp i två typer. Den första delen handlar främst om att koppla ihop ny

fakta med tidigare forskning och därmed sätta in dessa nya fakta i en redan etable-

rad och erkänd historisk tolknings- och kunskapsbank.18  

Den andra delen däremot, »handlar om att etablera ett inre historiskt förkla-

rings- eller meningssammanhang, vilket innebär att historiska fakta görs begripli-

ga genom att placeras i en utvecklingsprocess och infogas i en samtidshistorisk

kontext».19 Om man i den första tolkningsdelen ser all historisk kunskap utifrån

det faktum att man bygger, kumulativt, på tidigare redan känd historisk informa-

tion, så låter man i den andra delen historien mer tala för sig själv och detta utan

att blanda in annan tidigare forskning. Man låter historien stå på sina egna ben

16. Karlsson, Klas-Göran, »Historiedidaktik. Begrepp, teori och analys» i Karlsson, Klas-Göran, &
Zander, Ulf (red.), Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund, 2004. s. 45-46.

17. Karlsson, 1999. s. 35.
18. Karlsson, 1999. s. 36.
19. Karlsson, 1999. s. 37.
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och försöker därmed att förstå historien utifrån dess egen kontext. Historien för-

stås eller tolkas här prospektivt.20 

Slutligen, på den tredje och sista nivån, kommer historia som medvetande, vil-

ket kortfattat kan sägas betyda att historien här är något som är levande, något

som människor på olika sätt kan relatera till, detta till trots att historien även här

inte är nutid utan den historiska berättelsen. Men detta »historiemedvetande» gör

att historien, (den idealiserande) dåtiden, blir nutid och därmed även en slags

eftersträvansvärd framtid. Här, i motsats till tidigare nivå, har historien tillbaka-

blickande eller retrospektiva egenskaper.21 Alla tre dessa tolkningsdelar passar väl

in i de intentioner  gäller för den nu aktuella uppsatsen.

Slutligen skiljer Klas-Göran Karlsson på två typer av medvetande. Dels ett

medvetande som ser historien som en alltjämt pågående process, en process som

drivs fram av människan. Dels ett historiemedvetande som mer accentuerar »kon-

tinuitet över tid och det cykliska förloppet», dvs det som hos Klas-Göran Karlsson

benämns som ett mytologiskt medvetande.22

Det handlar i hög grad oftast om både tolkning och medvetande, där det först-

nämna kan sägas vara en mer eller mindre medveten tankeprocess eller metod,

medan den sistnämnda mer kan beskrivas som ett basalt mentalt tillstånd.23

En av mina ansatser har under undersökningens gång varit att försöka se den

narrativa berättelsen i form av de minnesbilder som kommit fram i berättelserna

och här har det faktum hur historiemedvetandet hos de som förmedlat sin narrati-

va historia kan ha påverkats av både minnet och av personernas identifikation, va-

rit till stor hjälp. Enligt vissa forskare, bland annat framfört av Sven Sødring Jen-

sen och Jörn Rüsen, finns det en klar koppling mellan historiemedvetande och

narrativ historia24 vilket stärker valet av de teoretiska verktyg som valdes inför

uppsatsen. Rüsen uttrycker denna starka koppling mellan historiemedvetande och

narrativ historia när han skriver »this is my story, I am a part of this story»25. 

20. Karlsson, 1999. s. 37.
21. Karlsson, 1999. s. 38.
22. Karlsson, 1999. s. 39f.
23. Karlsson, 1999. s. 45-46.
24. Karlegärd, Den historiska berättelsen. s. 152.
25. citerat i Karlegärd, Den historiska berättelsen. s. 152.
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Det finns en del forskning om minneshantering, bland annat det nämns i Kar-

lssons Historia som vapen, som menar att följande gäller vid den (o)medvetna se-

lekteringen av vad som ska berättas eller inte berättas:

När vissa aspekter av det förflutna blir ihågkomna eller bevarade, medan andra
glöms bort eller undanröjs, sker detta inte av en händelse, utan som ett resultat av
en aktiv sentida tankeoperation.26

När man talar om identitet och identifikation, kan man dela upp den sociala iden-

titeten – och förmodligen även den historiska identiteten – i två beståndsdelar el-

ler komponenter, nämligen »dels en medvetenhet om en tillhörighet till en social

grupp, dels en emotionell aspekt kopplad till denna tillhörighet.»27 Kommer det att

finnas starka sociala identiteter i de berättelser som är föremål för granskning och

i så fall var kommer deras identifiering att innehålla?

2.3 Historiebruk

Det andra verktyget som jag har valt att använda mig av i min analys , är historie–

bruk.28 Detta har blivit ett viktigt redskap och verktyg i en historikers hand när det

gäller att försöka ta reda på hur människor, organisationer eller samhällen förhål-

ler sig till sin historia.

Att använda sig av historiebruk är på många sätt en förlängning av och ytterli-

gare ett tillvägagångssätt i att försöka fokusera på historiemedvetandet hos indivi-

der och andra grupper. På samma sätt som man kan fråga sig om historiemed-

vetande är individuellt eller kollektivt betingat, kan man fråga sig om historiebruk,

oavsett vilket bruk vi talar om, först och främst är ett individuellt eller ett kollektiv,

samhälleligt bruk av historien? Den uppräkning av olika historiebruk som finns

att läsa nedan i tabell 1 på sidan 18 tror jag kan appliceras både på individnivå och

organisationsnivå. Historiemedvetandet är i mångt och mycket något som man

26. Karlsson, 1999. s. 44.
27. Karlsson, 1999. s. 44.
28. När det gäller avsnittet om historiebruk är det till stor del en omarbetning och vidareutveckling

från tidigare uppsats i samband med min lärarexamen vid Högskolan i Kristianstad Edwardsson.
2009. s. 21-23. och min kandidatuppsats i historia vid Lunds universitet Edwardsson. 2007. s.
10-14. och nuvarande version är en stora drag en mer anpassad version som mer lämpar sig till den
nu aktuella magisteruppsatsen.
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delar med flera personer, även om minnet i sig är individuellt. Samma sak torde

föreligga när det kommer till historiebruket. 

Min ansats är inte först och främst att försöka en gång för alla reda ut alla even-

tuella tankar när det gäller historiebruk. Snarare är min uppgift den att jag kom-

mer att använda mig av dessa begrepp - främst utifrån det som kommer fram i

Klas-Göran Karlssons böcker i ämnet - för att försöka kunna besvara de olika frå-

geställningar som är uppräknade och diskuterade under kapitel 4 på sidan 10.

De former av historiebruk som vanligen brukar diskuteras är de som bland an-

nat räknas upp i flera av Klas-Göran Karlssons böcker och som åskådliggörs i

nedanstående tabell. Alla dessa bruk kommer dock inte att användas i min upp-

sats och därmed inte heller tillämpas på materialet i uppsatsen, men de finns trots

allt med implicit i både för- och efterarbetet av uppsatsen.

Behov Bruk Brukare Funktion

Upptäcka
Rekonstruera

Vetenskapligt Historiker Verifiering
Falsifiering
Tolkning

Minnas Existentiellt Alla Förankring
Orientering

Återupptäcka Moraliskt Breda 
befolkningsgrupper

Restaurering
Rehabilitering

Uppfinna
Konstruera

Ideologiskt Intellektuella och 
politiska 
elitgrupper

Rationalisering
Legitimering

Glömma Icke-bruk Intellektuella och 
politiska 
elitgrupper

Legitimering
Rationalisering

 Tabell 1: Historiebruk29

Här följer en översiktlig, men kortfattad genomgång av de olika bruk av historia

som finns uppräknade i tabell 1 härovan. Det första bruket – det vetenskapliga bru-

ket av historia – kan delas upp i två undergrupper. Den första undergruppen inne-

bär kortfattat att »upptäcka nya historiska dokument och utsätta dem för källkri-

29. Tabellen och även diskussionen som sådan är delvis hämtad ur Karlsson, 1999. s. 57; men återfinns
även i utökade versioner i Karlsson, 2004. s. 56; Karlsson, Klas-Göran, »Historia, historiedidaktik
och historiekultur» i Karlsson, Klas-Göran, & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande : historie-
didaktik som teori och tillämpning, Lund, 2014. s. 72.
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tisk granskning» och göra materialet användbart för »vetenskaplig

rekonstruktion». Den andra undergruppen handlar mer om att utföra denna re-

konstruktion, dvs tolka de historiska fakta som man funnit och det »utifrån ett

samtidshistoriskt sammanhang och en etablerad kunskapstradition».30

Bland de »icke-vetenskapliga» historiebruken är det existensiella historiebruket

det som är mest generellt av dem alla. Här handlar det mycket om folks behov av

att minnas och att komma ihåg olika händelser.31

Det moraliska bruket av historia handlar framförallt om att utifrån ett scenario

av nedtryckt eller bortglömd historia, återigen upptäcka, återuppväcka eller åter-

uppliva dessa minnen. En slags rehabilitering av ett bortglömt eller undertryckt

minne.32

Det ideologiska historiebruket däremot syftar närmast på en förlängning av det

moraliska bruket. När man väl återfunnit eller återvunnit det bortglömda, börjar

man se hur eller för vilka nya ändamål man kan använda detta nyåterfunna. Här

är det oftast intellektuella eller politiska grupperingar som försöker slå mynt av

denna nygamla konstruktion av en historisk händelse eller företeelse.33

Icke-bruket av historia, handlar mer om ett avvägt beslut att antingen glömma,

negligera eller ringakta någon del av historien. Man vill kanske bryta med den

historia som varit och istället försöka bygga något nytt istället, dvs skapa en annan

historisk verklighet.34 

Det politisk-pedagogiskt historiebruket kan beskrivas som ett handlande som in-

nebär ett jämförande eller ett metaforiskt bruk av historien. Det handlar kortfattat

om att ställa någon politiskt intressant företeelse i nuet mot något som är mer eller

mindre självklart, entydigt eller oproblematiskt ont ur historien, exempelvis ett

folkmord eller en totalitär regim.35

30. Karlsson, 1999. s. 58.
31. Karlsson, 1999. s. 59.
32. Karlsson, 1999. s. 59.
33. Karlsson, 1999. s. 59f.
34. Karlsson, 1999. s. 60.
35. Karlsson, 2004. s. 62-63; se även Gerner, & Karlsson, 2005. s. 322-323.
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2.4 Narrativ historia

När det gäller narrativ historia så ska den dels som ett komplement till, dels som

en fortsättning av muntlig historia som var den huvudsakliga metod som an-

vändes i min kandidatuppsats Machal - berättelsen om fyra svenska frivilliga

(machalniks) som deltog i Israels självständighetskrig 1948-49.36 Den muntliga histo-

rien övergår från att enbart vara en muntligt berättad historia, till att bli en skrift-

ligt berättande historia, nu i form av självbiografier.

I modern historieforskning har narrativ historia, såvitt jag kan se, oftast betrak-

tats som något som varit lite i utkanten av huvudfåran i den vetenskapliga histori-

eforskningen. Lite som när besserwissern från stan möter kusinen från landet, nå-

got som betraktas lite föraktfullt eller som man ser lite ner på. Denna del av

historieforskningen har inte riktigt fått komma in i den akademiska världens fin-

rum och absolut inte om det handlar om sådana banala berättelser som finns att

läsa i självbiografiska böcker. Den verkade mer ha förpassats till att handlar om

litteraturvetenskap än om historieforskning. Dessa narrativa berättelser kan väl

knappast räknas till gedigen historisk forskning eller kan de det? 

Enkla berättelser från enkla personer har ibland setts med blida ögon både

inom historieforskningen och inom historieundervisningen. De har ofta uppfattas

som ytliga och alltför förenklade beskrivningar av olika historiska

händelseförlopp.37

Den tyske historikern Jörn Rüsen tar i sin bok Berättande och förnuft. Historie-

teoretiska texter upp en diskussion om narrativism och det historiska berättandet.

Där beskriver han den misstro och den avisande hållning som kan uppstå inom

historieforskningen när det gäller framförallt den narrativa historien. Min tolk-

ning är att detta framförallt beror »på att termen ›berättande› av tradition har ne-

gativ konnotationer».38 

Han menar likaledes detta har sitt ursprung i kampen mellan den litterära ka-

raktären av historia och den historiska kunskapens anspråk på vetenskaplighet,

36. Edwardsson. 2007.
37. Alm, Martin, »Historiens ström och berättelsens fåra» i Karlsson, Klas-Göran, & Zander, Ulf (red.),

Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken, Lund, 2004. s. 241.
38. Rüsen, Jörn, Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter, Göteborg, 2004. s. 88.
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där den första parten oftast ses mer som en mänsklig konstruktion eller »historie-

skrivningens poetik», medan den andra parten är att betrakta som en »historiens

vetenskapslära».39 I den diskussion som Rüsen refererar till i sin bok, förknippas

berättandet i vissa kretsar med en:

[…] teorifattig och analytiskt tunn historia om händelser, varför varje ansats till en
teoretiskt reflekterad och analytiskt differentierad historiebetraktelse ser sig som ett
kognitivt företag som avgjort vill överskrida det »rena berättandet».40

Tiden kan förklaras och beskrivas på många olika sätt. Det finns ju som bekant

många sätt att flå en katt, likaså att betrakta en händelse ur ett historiskt perspek-

tiv. Det finns en risk att det är själva tiden i sig – som skulle kunna betraktas som

»själva ryggraden i den narrativa historien»41 – som är det stora problemet för den

eller de historiker som rynkar på näsan åt den narrativa historieforskningen. Själ-

va styrkan med den narrativa forskningen är att den låter berättaren »flyta med

tidens ström» och då inte enbart utifrån ett analytiskt perspektiv. Snarare ligger

styrkan i att både kunna »förmedla strömmen, visa hur det hela uppstod vid käl-

lan och hur den med tiden breda floden ska mynna ut i havet».42

Narrativ historia eller kunskap är den historia som är berättande och det just

detta som är mitt primära fokus i denna uppsats, att låta historiens deltagare få be-

rätta sin historia. Denna berättelse kan vara muntlig och/eller skriftlig. Den munt-

liga historiebeskrivningen hamnar inom muntlig historia eller Oral History, me-

dan den skriftliga stannar kvar i den narrativa genren. I min förra uppsats om de

svenska frivilliga handlade det huvudsakligen om den muntliga historien. Nu har

jag valt att fokusera på den skriftliga berättarkonsten från några av dem som var

med och skrev historia, även om väldigt få idag har hört talas om deras namn eller

deras berättelser.

Författarna till den litteratur som jag valt att undersöka kanske inte såg sig själ-

va som historiskt berättande individer. De kanske inte förstod sin roll som histori-

ska berättare. Men någonting inombords fick dem att berätta det som de hade va-

rit med om. Det blev en - om än outtalad - inre plikt att skriva ner sin berättelse.

39. Rüsen, 2004. s. 90-91.
40. Rüsen, 2004. s. 88.
41. Michael Stanford citerad i Karlegärd, Den historiska berättelsen. s. 148.
42. Karlegärd, Den historiska berättelsen. s. 148.
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Om inte för sin egen skull, så för sina barns skull.43 Det är inte heller alltid som de

som berättar sin livshistoria, ser det som narrativ historia. De kanske endast vill ge

sin bild eller berättelse av det som de varit med om. De kanske inte har något

större tanke om att skriva historia, men det är precis det som de gör!

Vad är historia om inte mänsklighetens berättelse berättad - skriftlig eller

muntlig - genom människor. Dessa biografier berättar en del av historien om Isra-

els självständighetskrig.

Narrativ historia är, utifrån mitt sätt att se det, ett sätt att levandegöra det för-

flutna. Den historia som de veteraner från Machal nedtecknat, är därför deras bi-

drag till den historiebeskrivning av händelser som än idag och förmodligen långt

in i framtiden kommer att påverka världspolitiken. 

Begreppet Narrativ identitet är en term som har aktualiserats på senare tid. Vad

innebär då detta begrepp? Det finns även här flera olika förklaringar, hade alla va-

rit överens när det gäller betydelsen hade förmodligen begreppet inte varit intres-

sant att diskutera i forskarvärlden. På det forskningsområde där det råder total

konsensus finns det en mycket stor risk att utvecklingen stannar upp och i förläng-

ningen förlorar sitt existensberättigande som forskningsobjekt eller arbetsverktyg i

den akademiska världen.

Hur definierar man då begreppet narrativ identitet och i vilka sammanhang

kan begreppet vara forskningen till hjälp? Vissa forskare, exempelvis Katrin Ahl-

gren, menar att att den narrativa identiteten alltid utgår »ifrån den berättande per-

sonen» och att den »skapas i kommunikation med andra» och med detta menas

»en eller flera samtalspartner».44 

Narrativ identitet är således ingenting man har eller får, utan något man skapar i
kommunikation med andra. Det handlar med andra ord om åter- berättelsen av en
persons liv, vilken hela tiden formuleras och omformuleras i en ständig förhand-
ling som sker via språket.45 

Det är genom de berättelser som berättas för oss och som vi själva berättar för

andra, som vi konstruerar »både våra identiteter och våra föreställningar om verk-

43. Parafraserande av Eli Wiesel i Rüsen, 2004. s. 87.
44. Ahlgren, Katrin, Narrativa identiteter och levande metaforer i ett andraspråksperspektiv, Stockholm,

2014. s. 90.
45. Ahlgren, 2014. s. 32.
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ligheten».46 Paul Ricœur47 uttrycker det enligt följande »Det är på detta sätt som vi

lär oss att bli berättare av och hjälten i vår egen berättelse utan att för den skull bli

författare av våra egna liv».48

Vi sätts på ett sätt in i ett större sammanhang genom dessa »identitetsskapande

och identitetslegitimerande berättelser»49, detta då vi blir länkade både bakåt till

tidigare generationer, men även till kommande generationer. Denna narrativa

identitet möjliggör att vi i berättelsen kan förbli unika i oss själva samtidigt som vi

finner vår likhet med andra. Jag kan enbart berätta vem jag är som unik varelse,

men jag kan beskriva vad jag är insatt i ett större sammanhang. Det är detta som

»utgör kärnan i det som blir vår narrativa identitet».50

Ricœur menade även att »självets identitet upptäcks och skapas i och genom

berättandet».51 Människan blir inte en dagsslända, utan snarare en del av en myc-

ket längre historia, det finns en kontinuitet där man som en unik individ kan få bi-

dra till historien. Ens identitet formas och upptäcks av denna narrativa historia.

Slutligen menar Ricœur att vår narrativa kompetens är central för vårt historie-

medvetande. Kompetensen ligger inte enbart i vår »förmåga att uppfatta verklig-

heten i form av berättelser» utan även »med hjälp av narrativa begrepp som mål,

medel motiv och aktörer».52 Jörn Rüsen, den tyske historiedidaktikern, verkar vara

av samma åsikt då han anser att »det historiska tänkandet styrs av berättandet».53

Redan den gamle tyske historikern Leopold von Ranke förespråkade att histori-

kerns roll var att tala om hur det verkligen hade varit, inte först och främst att vär-

derar det förgångna utifrån ett moraliskt perspektiv.54 Med vilka medel sker en så-

46. Danielsson Malmros, Ingmarie, »Den historiska berättelsen i teori och praktik» i Karlsson, Klas-
Göran, & Zander, Ulf (red.), Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning,
Lund, 2014. s. 200.

47. När det gäller begreppet narrativ identitet var den franske socialfilosofen Paul Ricœur en före-
gångsgestalterna. I nästan all litteratur som jag har funnit i samband med mitt arbete med denna
uppsats, har hans arbete på ett eller annat sätt varit omnämnt.

48. Paul Ricœur citerad i Danielsson Malmros, 2014. s. 200.
49. Danielsson Malmros, 2014. s. 201.
50. Ricœuer citerad i Danielsson Malmros, 2014. s. 202.
51. Ricœur citerad i Johansson, Anna, Narrativ teori och metod : med livsberättelsen i fokus, Lund,

2005. s. 84.
52. Alm, 2004. s. 239.
53. Alm, 2004. s. 239.
54. Brunius, »Wie es eigentlich gewesen. Leopold von Ranke och hans slagord.», Scandia. Tidskrift för

historisk forskning. vol. 29, no. 2, 1963.  s. 393.
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dan forskning? Ranke räknar upp vad det är för tillgängliga källor som står till

buds: memoarer, dagböcker, brev, diplomatiska rapporter och ursprungliga berät-

telser av ögonvittnen.55

När det gäller narrativ historia så ser jag det dels som ett komplement till dels

som en fortsättning av muntlig historia som var den huvudsakliga metod som jag

använde mig av i min kandidatuppsats Machal - berättelsen om fyra svenska fri-

villiga (machalniks) som deltog i Israels självständighetskrig 1948-49.56 Den munt-

liga historien övergår till den skriftligt berättande historien. I min första uppsats

använde jag mig huvudsakligen av muntlig historia, medan jag i denna aktuella

uppsats använd mig av narrativ historia både som teori och metod. 

I modern historieforskning har narrativ historia oftast setts som när storstads-

bon möter lantisen, något som helt enkelt ser eller har sett ner på, i detta fallet

denna form av historisk forskning. 

Narrativ historia eller kunskap är den historia som är berättande och det är en

del av mitt fokus med denna uppsats, att låta historiens deltagare få berätta sin

historia. Denna berättelse kan vara muntlig och/eller skriftlig. Den muntliga

historiebeskrivningen hamnar inom muntlig historia eller Oral History, medan

den skriftliga stannar kvar i den narrativa genren.

Det är inte alltid som de som berättar sin historia, ser det som narrativ historia

per se.57

Vad är historia om inte mänsklighetens berättelse berättad - skriftligt eller

muntligt - genom människor. Dessa biografier berättar en del av historien om Is-

raels självständighetskrig.

Narrativ historia är, utifrån mitt sätt att se det, ett sätt att levandegöra det för-

flutna. Den historia som de veteraner från Machal skrivit, är därför ett bedrag till

historiebeskrivningen av händelser som än idag påverkar världspolitiken. 

När det gäller den aktuella uppsatsens koppling till metod och teori, så utgår

jag även till en ganska stor del från Anna Johanssons bok Narrativ teori och me-

tod, men det finns även annan litteratur som ligger till grund för uppsatsens teori

och metod.

55. Brunius, »Wie es eigentlich gewesen. Leopold von Ranke och hans slagord.». s. 393.
56. Edwardsson. 2007.
57. Alm, 2004. s. 241.
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Det har alltid varit, är fortfarande fallet idag och kommer förmodligen alltid att

vara en skillnad mellan muntliga och skriftliga berättelser.58

Vi omger oss av berättelser och är hela tiden omgivna av andras berättelser.

Oavsett om vi ser oss själva som berättare eller inte, så vi är det.59 Vi är alla en del

av en större berättelse där våra enskild berättelser är de delar som bygger upp den

stora berättelsen.

Genom berättandet skapar vi mening av våra upplevelser. Genom berättelser

konstruerar vi och kommunicerar vår uppfattning om världen, oss själva och

andra.60

Ofta kan vi människor söka efter en mening med våra liv. För att få en mening,

kan vi behöva se våra liv utifrån ett större sammanhang och ett sätt är att försöka

att strukturera upp vår livsberättelse. Vår berättelse ger struktur där det kanske an-

nars skulle vara kaos. Ger våra erfarenheter en mening och sätter i dem i ett sam-

manhang. Utan en synbar mening med våra erfarenheter eller utan att kunna sätta

in våra erfarenheter i ett större sammanhang, riskerar vi att vara rotlösa rent histo-

riskt sett. Behöver en överskådlig berättelse som även andra kan ta del av och ta

till sig. Man skapar en överskådlig helhet av det annars så fragmentariska.61

Om man jämför å ena sidan berättande, muntlig historia och å andra sidan be-

rättande, nedskriven historia är i många stycken intimt förknippade med varand-

ra. Det går förvisso att ha en muntlig historia utan att denna historia blir nedskri-

ven, men ofta föregås den nedskrivna historieberättelsen av en muntlig berättelse.

När det gäller krig, inbördeskrig och andra inomstatliga eller mellanstatliga

konflikter och hur dessa händelser har beskrivits av de inblandade, finns det otali-

ga exempel på. Exempelvis i självbiografier från deltagare i det spanska inbördes-

kriget eller Vietnamkriget, för att ta några exempel.

Att skriva ner sina upplevelser, sina erfarenheter och sina minnen från exem-

pelvis ett krig, är även det ett slags uttryck för ett historiemedvetande. Man bygger

sin egen, självupplevda, historia genom de minnen man har med sig i bagaget.

58. Johansson, 2005. s. 24.
59. Johansson, 2005. s. 15.
60. Johansson, 2005. s. 16.
61. Johansson, 2005. s. 16-17.
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Alla minnen har både enskilda och kollektiva delar. Vissa delar av det som har

hänt, fastnar starkare i ens undermedvetande, medan andra händelser går en näs-

tan helt förbi. Alla berättelser, muntliga såväl som nedtecknade, får betraktas som

selektiva minnen av de aktuella händelserna. 

Precis som det finns problem med muntlig historia ifråga om närhet i tid, så

finns liknande problem när det gäller narrativ historia och särskilt när det gäller

den berättande historien i form av självbiografier. Det finns alltid en risk att perso-

nen ifråga selekterar sitt berättande utifrån det som han eller hon vill komma ihåg

och framförallt det som vederbörande vill att andra ska få ta del av. Det finns en

stor risk att händelser som är ofördelaktiga för berättaren, kommer att bli okända,

händelser eller detaljer som kan vara avgörande för sanningshalten eller förståel-

sen av händelseförloppet.

Den muntliga historieförmedlingen har sina begränsningar så länge den inte

nedtecknas, men när den väl skrivs ned och därmed blir tillgänglig för flera att ta

del av, blir den mer eller mindre att betrakta som en narrativ historiebeskrivning.

Nu är denna uppsats ingen jämförelse mellan olika historiska metoder eller te-

orier, utan snarare en jämförelse mellan olika narrativa berättelser, självbiografiska

skildringar som helt eller delvis har haft sin grund eller sitt ursprung dels i det is-

raeliska självständighetskriget62 mellan åren 1948-49, dels i berättarnas deltagande

i och medlemskap i organisationen Machal63 under samma krig.

Urvalet gjordes dels med tanke på att få med olika nationaliteter i studien, dels

för att få med berättelser som någorlunda verkade vara jämförbara i tid och rum.

När det gäller texter brukar man skilja mellan olika texttyper. Enligt Anna Jo-

hansson brukar man huvudsakligen »skilja mellan tre olika huvudtyper av verbal-

språkliga texter»64, nämligen följande:

•  berättelse • argumentation
• beskrivning

62. För en del personer kan betäckningen ”självständighetskrig” vara kontroversiellt, men faktum är att
det var ett krig som ledde fram till den israeliska statens självständighet efter att det brittiska man-
datet upphörde 1948.

63. Machal är en akronymisering av den hebreiska benämningen för ”Volontärer från utlandet”. Se
mer ingående förklaring i min kandidatuppsats som handlade om några svenska volontärer som
deltog i kriget och som rekryterades via frivilligorganisationen Machal, se en kortare förklaring un-
der fotnot 12 på sidan 12.

64. Johansson, 2005. s. 122-123.
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Berättelsen ger svar på vad som hände, argumentet svarar på frågan ”Varför hände

x?” och beskrivningen ställer och besvarar frågan ”Hur är x?”

I inledning till sin avhandling Det var en gång ett land skriver Ingmarie Dani-

elsson Malmros hennes intresse för berättelser, i hennes fall främst historieläro-

böckernas berättelser, »grundar sig på ett antagande att dessa berättelser ger ut-

tryck för någon form av samhällelig självförståelse».65 Även jag har en förkärlek för

historieböckernas berättelser66, men vill här mer fokusera på aktörernas egna

historiska berättelser, inte enbart de berättelser som i efterhand har skrivits ned av

andra personer. Jag vill se det som ett uttryck av en individuell självförståelse, i

motsats till Ingmaries samhälleliga självförståelse. Narrativ historia är i allra högs-

ta grad ett sätt att levandegöra det förflutna.

Kan en berättelse helt och hållet stå på egna ben eller behöver exempelvis en

historisk berättelse få hjälp på traven av sakkunniga historiker? Vems är egentligen

berättelsen och historien?67 Kan vem som helst träda fram och levandegöra det

förflutna eller finns det är minimikrav som måste uppfyllas hos berättaren för att

han eller hon ska kunna levandegöra det förflutna, det som en gång har hänt och

som kan, bör och vill förmedlas i olika textformer? 

I boken Vem ska berätta vår historia återges hur Yosef Yeruslamis ser på en

historikers uppgift: 

Historikern träder inte enbart in för att komplettera minnesluckorna. Han ifråga-
sätter ideligen till och med de minnen som har överlevt intakta. Dessutom försöker
han i likhet med historiker på alla forskningsområden att i sista hand rädda ett to-
talt förflutet – i det här fallet hela det judiska folkets förflutna – även om han inrik-
tar sig på en avgränsad del. Inget ämne är potentiellt ovärdigt hans intresse, det
finns inget dokument, ingen konstprodukt som inte förtjänar hans
uppmärksamhet.68

65. Danielsson Malmros, Ingmarie, Det var en gång ett land : berättelser om svenskhet i historieläroböc-
ker och elevers föreställningsvärldar, Höör, 2012. s. 13.

66. Se mina tidigare uppsatser  Edwardsson. 2009. och ; Edwardsson. 2010.
67. Nordgren, Kenneth. Vems är historien? : historia som medvetande, kultur och handling i det mång-

kulturella Sverige, Doktorsavhandlingar inom den Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete, 3,
303. 2006. <http://www.educ.umu.se/presentation/publikationer/avhandlingar/vems_ar_histori-
en.pdf>

68. Ursprungligen i Yerushalmi, Yosef Hayim, Zakhor, Jewish history and Jewish memory, New York,
1989. s. 94 återgivet i ; Kassow, Samuel D., & Földesi, Katalin, Vem ska skriva vår historia? : [det dol-
da arkivet i Warszawagettot], Stockholm, 2010. s. 29.
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2.5 Krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria

Den fjärde dimensionen eller verktyget som jag har använt mig av i denna uppsats,

är det som kallas Krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria. Detta verktyg är nytt

för mig och vad jag har erfarit, förhållandevis nytt även inom den akademiska

världen. Om jag har förstått det rätt så finns det ett tyskt forskningsläge där man

under en längre tid har diskuterat och använt sig av krigets erfarenhetshistoria.

Krigets upplevelse-och erfarenhetshistoria har endast används till en mycket li-

ten del till att försöka besvara mina frågeställningar i den här uppsatsen. Men oav-

sett om denna historiemetod/teori enbart har en begränsad roll i min uppsats, så

anser jag att den har sin givna plats i min forskning. Jag hoppas att jag ska kunna

fördjupa mig i denna för mig nya historieforskning än mer i framtiden.  

Den första kontakten jag fick av denna historieforskning var i samband med

förberedelserna inför slutförandet av denna uppsats i början av 2017, i samband

med att vi deltagare i magisteruppsatskursen diskuterade våra olika uppsatsideér

och då Martin Hårdstedt föreslog att jag skulle anknyta min tematik till denna ny

inriktning inom det militärhistoriska forskningsfältet. De författare som här fö-

reslogs att titta lite närmare på var Joanna Bourke och Ville Kivimäki. På grund av

tidsbrist har fokus uteslutande hamnat på det som Kivimäki har skrivit. Men då

Kivimäki delvis verkar vara influerad av det som kommit fram genom Bourkes

forskning, så tror jag inte att det påverkar min tolkning av krigets upplevelse- och

erfarenhetshistoria och därmed inte heller uppsatsen i sin helhet på något negativt

sätt.

Den diskussion som jag mestadels utgår ifrån när det gäller krigets upplevelse-

och erfarenhetshistoria är den som Ville Kivimäki har beskrivit i sin doktorsav-

handling Battled Nerves - Finnish Soldiers’ War Experience, Trauma, and Military

Psychiatry, 1941–44 samt den diskussion som Kivimäki för i samma ämne i antolo-

gin Biografiska betydelser69. I samband min fördjupning i krigets upplevelse- och

erfarenhetshistoria tog jag kontakt med Ville Kivimäki för att om möjligt få del av

metod och teoridelen i hans doktorsavhandling. Han var väldigt tillmötesgående

69. Kivimäki, Ville, »Krigets erfarenhetshistoria. Erfarenhet, upplevelse och trauma som föremål för
historieforskningen.» i Marander-Eklund, Lena, & Östman, Ann-Catrin (red.), Biografiska betydel-
ser : norm och erfarenhet i levnadsberättelser, Möklinta, 2011, s. 87-108.
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och skickade mig ett utdrag ur det aktuella kapitel som jag åsyftade. Samtidigt för-

klarade han att texten i det aktuella kapitlet och den diskussion och det resone-

mang som han fört i de antologin, är mer eller mindre överensstämmande.

[…] attached hereby is the methodological chapter, if you want to have a look. You
will notice that the part on experience as an analytical concept is very similar to
that Swedish article in "Biografiska betydelser", which you mentioned.70

Då innehållet befanns vara ganska så lika i den valda litteraturen tog jag beslutet

att enbart använda diskussionen och resonemanget som fanns beskriven i antolo-

gin och inte använda texten från doktorsavhandlingen.

Historieskrivningen har under en lång tid haft en särskild koppling till det som

handlar om den nationella identiteten. Till exempel betonar Kivimäki att det alltid

har »funnits en koppling mellan den nationella historien och identiteten».71 När vi

läser om olika historiska händelser, i detta fall framförallt militära händelser, får vi

en känsla av att vi läser om något som vi kan identifiera oss med och detta trots

avstånd i både tid och rum. Vi läser om en historia som vi i mångt och mycket ser

som vår egen historia, som en del av vår historiska identitet. 

Alla som varit med om krig och krigsliknande händelser berättar inte om sina

upplevelser, ännu färre skriver om dessa erfarenheter. De som trots allt gör det

skriver inte alltid heller enbart om dessa händelser, även om dessa händelser sä-

kerligen har påverkat dem enormt mycket och satt djupa spår i deras fortsatta liv.

En del ser dessa händelser som en – för en del mer och för andra en mindre – be-

tydelsefull del av sina liv. Oavsett om de skriver primärt eller sekundärt om sina

krigsupplevelser och krigserfarenheter, kan dessa berättelser ge olika händelser en

större innebörd och i förlängningen göra dessa händelser begripliga för oss som

inte var på plats vid händelsernas centrum.72

I sin strävan efter att dels belysa skillnaden mellan den gamla och den nya mili-

tärhistorien och dels ta upp problematiken med att skildra upplevelsen av kriget

refererar Nils Erik Villstrand i en artikel i Historisk tidskrift bland annat till Kivi-

mäki då han skriver att »[m]änniskan strävar efter att göra sin värld begriplig» och

70. Kivimäki, Ville, »E-postkonversation angående Krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria»,
2017-03-22.

71. Kivimäki, 2011. s. 87.
72. Kivimäki, 2011. s. 88.
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att forskarna då har försökt att göra en åtskillnad mellan å ena sidan »en direkt

upplevelse eller händelse (Erlebnis och Ereignis)» och å andra sidan »en språklig

bearbetad subjektiv uppfattning av dem».73 Det är utifrån dessa tolknings- eller re-

ferensramar som samhället erbjuder det som kan betecknas vara erfarenheten (Er-

fahrung).74 Enligt Villstrand betonar Kivimäki vikten av att »krigsrelaterade upple-

velser kan stå utanför en språklig bearbetning», det vill säga »de kvarstår som

känslor, tystnad eller ett till synes apart beteende».75 Detta är kanske, enligt Vill-

strands tolkning, den största utmaningen i den historiska forskning som har kom-

mit att kallas för krigets erfarenhetshistoria,76 att »avmytologisera kriget genom att

lyfta fram de vanliga soldaterna i ledet».77

När det gäller vilka källor som kan tänkas användas för att för fram enskilda

personers upplevelser eller erfarenheter, detta gäller självfallet både civilas och ti-

digare soldaters skildringar av sina krigserfarenheter, kan följande räknas som

centrala källor:

Figur 2: Centrala källor78

Samtidigt är det viktigt att inte sätta upplevelser och erfarenheter i sig som någon-

ting som står över allt annat material som man kan tänkas använda sig av i en un-

dersökning eller i forskningen. 

Centrala källor dagboksanteckningar

brevintervjuertexter för 
skrivbordslådan

sånger

skönlitteratur dikter publicerade 
memoarer

73. Villstrand, »Gamla och nya krig : gammal och ny militärhistoria», Historisk tidskrift vol. 128:3,
2008.  s. 307; se även en utvidgad diskussion i Kivimäki, 2011. s. 89.

74. Villstrand, »Gamla och nya krig : gammal och ny militärhistoria». s. 307; se även en utvidgad dis-
kussion i Kivimäki, 2011. s. 91-92.

75. Villstrand, »Gamla och nya krig : gammal och ny militärhistoria». s. 307.
76. Villstrand, »Gamla och nya krig : gammal och ny militärhistoria». s. 307; se även Kivimäki, 2011. s.

88.
77. Kivimäki, 2011. s. 88.
78. En schematisk bearbetning av Kivimäki, 2011. s. 89.
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[E]rfarenheten [är] en mänsklig faktor av ett så grundläggande slag, att den nöd-
vändigtvis måste stiga fram som föremål för forskning, men på samma gång måste
man varna för att ge den historiska erfarenheten vetorätt som överlägset och slut-
giltigt bevis för ett verkligt, naturligt väsen hos någon sak eller företeelse.79

Men krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria har sin del i grundarbetet för den-

na uppsats. Förhoppningsvis kommer jag att få möjlighet att gräva djupare i den-

na, för mig, nya historieforskning längre fram.

2.6 Operationalisering

2.6.1 Berättelsen

I all forskning är det viktigt att definiera vilka begrepp som används och vilken

betydelse författaren lägger in i de olika begreppen. Denna operationalisering är

nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i akademiska berättelsen. 

Precis som i annan forskning, finns det ofta inga uttömmande svar eller defini-

tioner på berättelse och narrativ, men de definitioner som jag tror mig ha använd-

ning av i min fortsatta forskning, kommer att försöka tas upp och förklaras. 

I det svenska språket använder man ofta orden narrativ och berättelse utan att

göra alltför stor åtskillnad mellan dem. Exempelvis använder sig Torsten Thurén

sig av termerna narration, narrativ och berättelse. Narrativ definierar han som »en

sammanhängande berättelse, till skillnad från exempelvis en beskrivning eller en

argumentering».80 Han definierar begreppen berättelse och narration »en historia

som är utsträckt i tiden».81 Enligt Tiina Mänikkö betonar Thurén att en berättelse

bör ha en huvudperson vars öden läsaren kan följa med spänning.82

Det finns en risk att det kan uppstå en begreppsförvirring när man jämför hur

termerna berättelse och narrativ används i olika språk. Till exempel görs det i det

engelska språket en helt annan distinktion mellan substantiven story och narrative

79. Joan W. Scott citerad i Kivimäki, 2011. s. 89.
80. Thurén, Torsten, Populärvetenskapens retorik : inte bara att förenkla, 1. uppl. red., Stockholm, 2000.

s. 14; Resonemanget även återgett hos Mänikkö, Tiina, Historikern som berättare i vetenskapliga och
populärvetenskapliga artiklar, Vasa, 2005. s. 74-75.

81. Thurén, 2000. s. 100.
82. Mänikkö, 2005. s. 75.
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än vad svenska språket gör mellan berättelse och narrativ. Vissa forskare definierar

narrative som »the discourse, oral or written, that narrates them», medan man de-

finierar story som »the totality of the narrated events», medan andra forskare an-

vänder sig av begreppet story när det gäller fullständiga berättelser – complete nar-

ratives – men begreppet narrative på alla andra framställningar som innehåller

någon form av berättande drag.83

Katrin Ahlgren belyser i sin doktorsavhandling att det i viss mån görs en dis-

tinktion mellan analys av narrativ och narrativ analys i en del metodlitteratur.84

Hon menar med detta att i den första analysmetoden använder man sig av »olika

kategorier eller teman som framträder» och med hjälp av dessa försöker man

»lyfta fram likheter och skillnader» för att kunna se mönster eller avvikelser i det

analyserade materialet.85

I sitt bidrag till antologin om Biografiska betydelser (se mer utförligt beskrivet

under rubriken Krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria från sidan 28 och fram-

åt), skriver Kivimäki att han genomgående använder sig av begreppet erfarenhets-

historia »med referens till erfarenhet som objekt i historieforskningen snarare än

till individens levnadsberättelse».86 Jag däremot använder snarare begreppet erfa-

renhetshistoria kopplat till individens levnadsberättelse. Det finns enligt min me-

ning ingen större motsägelse mellan dessa två sätt att använda sig av begreppet, de

går – så vitt jag kan se – alldeles utmärkt att förena. 

Är berättelser verkliga händelser eller är de enbart händelser som producerats

med hjälp av författarens fantasi? Enligt William Labov – som får sägas vara en av

de mest tongivande namnen i den narrativa forskningen – återger berättelser alltid

verkliga händelser. Det som berättelsen återger är något verkligt, inte några fanta-

sialster. Den värld som berättelsen återger står i sin tur därmed i ett förhållande

till den värld som vi upplever som den verkliga världen.87

Man kan ställa sig frågan: hur definieras en berättelse? Är termerna »berättel-

se» eller »narrativ» mer eller mindre samma sak eller är det två vitt skilda be-

83. Mänikkö, 2005. s. 75.
84. Ahlgren, 2014. s. 52.
85. Ahlgren, 2014. s. 52.
86. Kivimäki, 2011. s. 88.
87. De Fina, Anna, & Georgakopoulou, Alexandra., Analyzing narrative : discourse and sociolinguistic

perspectives, Cambridge, 2012. s. 27.
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grepp?88 Vill man vara riktigt kortfattad i sin förklaring av begreppet berättelse –

narrativ – kan man säga att en berättelse sammankopplar saker som är åtskilda av

tiden. En berättelse har alltså en början, en mitt och ett slut.89 

2.6.2 Vilken tid och vilket krig talar vi om?

Vilken tid talar vi om och under vilken tid utspelar sig de händelser som de narra-

tiva berättelserna som denna uppsats är satt att undersöka? Händelserna utspelade

sig framförallt mellan 1947-1949, dvs tiden strax innan till tiden strax efter själv-

ständighetskriget. En kortfattad, men dock tydlig tidslinje över krigets olika faser

kan ses nedan i figuren nedan.

Figur 3: Självständighetskrigets olika faser.

När vi talar om vilken tid vi talar om, kan vi försöka definiera under vilken tid det

var krig och under vilken tid krig var frånvarande, det vill säga när tog kriget slut?

Utifrån ovanstående tidslinje (i figur 3) kan vi se att kriget officiellt bryter ut den 15

maj 1948, vilket är dagen efter att britterna lämnar Palestinamandatet och vilket är

samma dag då den nybildade staten Israel omgående bli attackerad av omkringlig-

gande arabstater. Inofficiellt hade kriget redan pågått ett antal månader, alltsedan

omröstning i FN i november året innan där generalförsamlingen med 33 röster för,

13 emot och 10 nedlagda antog FNs delningsplan.90

Den andra frågan är vilket krig vi talar om? När börjar ett krig och när tar ett

krig slut? I ett försök att definiera vad ett krig är och när det uppstår och när det

1 jan 1948 1 jul 1948 1 jan 1949 1 jul 1949 1 jan 1950

FN:s delningsförslag

29 nov 1947

1948 1949

Israel utropar sin självständighet

14 maj 1948

Kriget utbryter officiellt

15 maj 1948

Kriget utbryter inofficiellt

30 nov 1947

Vapenstillestånd med Egypten

24 feb 1949

Vapenstillestånd med Libanon

23 mar 1949

Vapenstillestånd med Transjordan

3 apr 1949

Vapenstillestånd med Syrien

20 jul 1949

88. Johansson, 2005. s. 121f.
89. Alm, 2004. s. 239.
90. Hamilton, Thomas J, »Assembly votes Palestine partition; Margin is 33 to 13; Arabs walk out;

Aranha hails work as session ends.», The New York Times, 1947-11-30,  s. 1.
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avslutas, finner jag diskussionen som Martin Hårdstedt för i Historisk tidskrift i

samband med ålänningarnas situation efter kriget 1808 och framåt, både intres-

sant och tankevärd. Han menar bland annat att svaret på frågan beror på vilket

perspektiv vi använder oss av när vi betraktar kriget.91

I militär mening börjar ett krig genom stridshandlingar, oavsett om krigsförklaring
givits eller ej. Kriget är slut när det sista skottet har avfy- rats och vapenstillestånd
har inträtt. Fred konstitueras genom ett fredsavtal.92

2.6.3 Vilka var Machal och vad motiverade dem?93

Vad var Machal och hur definierade sig organisationen sig själv? Om man utgår

utifrån World Machals eget material, så är den kortfattade definitionen av Machal

enligt den israeliska försvarsstaben följande:

The IDF General Staff 's Manpower Branch defined Machal as: those who came to
Israel to enlist in the IDF to help establish the state during the period of war, with
the intention of returning to their lands of origin at the end of the war.94

Denna ovanstående definition, vilken gjordes någon gång under stridernas gång,

var varken allomfattande eller heltäckande och tog t ex inte hänsyn till vilka län-

der som de frivilliga ursprungligen kom från. Efterhand, särskilt i samband med

att striderna slutligen avtog och mer eller mindre upphörde, så anammades en

bredare definition av organisationen. Detta gjordes av flera anledningar, kanske

främst av att man ville betona den smått unika situation och de i många stycken

speciella omständigheter som dessa utländska frivilliga verkade i.

Alltsedan självständighetskrigets har en uppsjö av olika definitioner gällande

Machal florerat dels från den israeliska försvarsmakten och dels från flera icke-mi-

litära organisationer. Enligt World Machal så är idag den mest accepterade defini-

tionen enligt följande:

alla dem som lämnade sina stadigvarande hem utomlands oavsett var i världen och

91. Hårdstedt, »Krigets och fredens relativa tillstånd», Historisk tidskrift vol. 128:3, 2008.  s. 390.
92. Hårdstedt, »Krigets och fredens relativa tillstånd». s. 390.
93. Detta är en för denna aktuella uppsatsen omarbetning av det som jag tog upp i min kandidatupp-

sats och rekommenderas att läsas i sin ursprungliga text som finns i kapitel 2.1 Machals egen
historiebeskrivning Edwardsson. 2007. s. 23 ff.

94. Markovitzki, Yaacov, & Porath, Zipporah, Machal. Overseas volunteers in Israel’s war of indepen-
dence, Jerusalem, 2003. s. 7.

34



frivilligt tog värvning i försvaret av Yishuv eller den snart flygfärdiga judiska staten,
och hade för avsikt eller var fria att återvända till sina hemländer efter att de full-
bordat sitt uppdrag eller tjänst.95

Denna definition inkluderade, i motsats till den förra, såväl de besättningar som

bemannade de olika Aliyah Bet-båtarna (som förde »illegala judiska flyktingar»

förbi de brittiska försöken att stänga mandatet för judisk invandring), som de stu-

denter som kom för att studera vid Hebrew University eller Technion efter andra

världskriget och som sedermera anslöt sig till landets försvar direkt på plats. Den-

na definition inbegrep även de som kom på de israeliska försvarsstyrkornas eller

judiska samhällets direkta begäran. Som synes var detta en mycket vidare defini-

tion än vad som tidigare hade givits.

Enligt Jason Fenton, som även han var en av de frivilliga som hade anslutit sig

till det som kom att kallas för Machal, bestod den ed eller det löfte som de frivilli-

ga svor när de anslöt sig till Machal – The Oath of Volunteers of Foreign Na-

tionals –  av följande:

As long as I assist as a volunteer in the War of Liberation of the Nation of Israel - I
hereby swear on my word of honor, to accept unconditionally and without reserva-
tions, the rules and discipline of the Israeli Defence Army, to obey all its orders and
instructions given by the authorised commanders and to do all in my power, and
even to sacrifice my life in the defence of the Freedom of Israel.96

En annan intressant fråga, vilket jag även tog upp i min tidigare kandidatuppsats97,

var vad det var som eventuellt skulle kunna ha motiverat dem som kom att söka

sig till det som sedermera blev staten Israel och det självständighetskrig som kom

att utkämpas långt bort fram familj och vänner?

Det fanns säkert lika många motiv varför man anslöt sig till Machal, som det

fanns frivilliga. Förmodligen var ett av de mest centrala motiven övertygelsen en-

ligt följande:

Främst var de motiverade utifrån judisk solidaritet och omsorg om säkerheten för
det lilla Yishuv [judiska samhället] när det gällde dess kamp för överlevnad. De
flesta hade varit soldater i sina hemländers arméer under andra världskriget och
kände sig nödgade att dela med sig av sina militära erfarenheter, färdigheter och

95. Markovitzki, & Porath, 2003. s. 7-8.
96. Jason Fenton, Machal - Volunteers in Israel’s War of Independence, 1997, <http://www.sabra-

net.com/machal/english.html>
97. Edwardsson. 2007. s. 26-27.
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tekniska kunnande. Några var medlemmar i sionistiska ungdomsrörelser. De kom
med känslan av att få utföra ett uppdrag och att med stolthet och ha förmånen att
veta att de fick hjälpa till att skapa och försvara ett judiskt hemland.98

En del av de frivilliga som inte hade någon judisk bakgrund, fanns det förmodli-

gen andra motiv. Bland annat var de alla chockade över vad som hade hänt med

det judiska folket under andra världkriget och de flesta av dem hade förmodligen

med det i åtanke bestämt sig att försöka komma till det belägrade judiska samhäl-

lets undsättning. Åter andra kanske gjorde sina val utifrån någon slags antikoloni-

alistisk inställning i allmänhet och/eller i en slags ilska framförallt gentemot det

brittiska imperiet i synnerhet. Medan andra kanske mer var motiverade utifrån en

äventyrslystnad och inte så insatta i de faktiska förhållandena i tid och rum. 

De motiv som bland annat de svenska machalniks hade, tog jag upp i min kan-

didatuppsats och finns där utförligt beskrivet.99

2.7 Källmaterial

Utifrån ett dussintal böcker var det slutligen två böcker som valdes ut att användas

i uppsatsen. Dessa böcker är bägge skrivna av Machalniks100 från två olika länder:

Danmark och Sydafrika. Den första boken som valdes ut bland flera andra, är

skriven av dansken Herbert Pundik och har titeln Det är ikke nok at overleve101.

Den andra boken är skriven av sydafrikanen David Migdal102 Teperson och har ti-

teln The Volunteer103.

Till dags dato finns det tyvärr ingen självbiografi som skildrar de svenska vo-

lontärernas insatser i det aktuella kriget. Frågan är om det kommer att komma en

sådan bok, speciellt med tanke på veteranernas allt högre ålder. Det finns dock en

98. Markovitzki, & Porath, 2003. s. 9.
99. Edwardsson. 2007. s. 30-56.
100. Se en mer utförlig beskrivning av termen Machalnik i fotnot 12 på sidan 12.
101. Pundik, Herbert, Det er ikke nok at overleve : erindringer, 6. opl red., København, 2005.
102. Migdal var det smeknamn David Teperson fick när han kom till Israel och Machal. Migdal kom-

mer av det hebreiska ordet מגדל vilket betyder torn, vilket var mycket passade med tanke på hans
kroppslängd. Det är detta namn som jag uteslutande använder mig av när jag beskriver hans berät-
telse. Orsaken till detta är att den var under namnet Migdal som han var känd både under och efter
kriget.

103. Teperson, David, The Volunteer, Kfar Shmaryahu, 1999.
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bok på svenska som har kommit ut under senare år och som har nämnt några av

de svenska frivilliga som var med under Israels självständighetskrig, men den

boken kan dock inte räknas som en självbiografi skriven av någon av de som fak-

tiskt var med om händelserna.104

I dessa böcker eller narrativa berättelser finns det både enskilda berättelser

som fokuserar på den enskilda individens insatser, men även berättelser som mer

eller mindre lägger fokus på gruppens insatser och betydelse. I den första boken

skriven av Herbert Pundik är berättelsen om hans insatser och erfarenheter i sam-

band med Israels självständighetskrig 1948-49 endast en del av vad boken tar upp. 

Kan man se någon skillnad in deras sätt att beskriva sig själva, sin insats, själva

kriget och dess förlopp, Machal som organisation etc?

Från början hade jag flera olika böcker att välja mellan och det var även tänkt

att jag skulle använda mig av fler än två, men dels räckte inte tiden till, dels skulle

undersökningens och därmed uppsatsens omfång ha blivit alltför omfattande.

2.8 Källkritik

Källkritik är ett begrepp som är fundamentalt för varje historisk forskning, men

vad är egentligen källkritik? Den klassiska källkritikens alla delar är applicerbar

även när det gäller narrativ historieskrivning och historieforskning som utgår från

olika former av självbiografier. Även här ska man vara uppmärksam på om och

hur kriterierna uppfylls. När det kommer till äkthet - är det rätt person som be-

skriver händelser som vederbörande faktiskt har upplevt?105 

När det gäller tids- eller närhetskriteriet - när i förhållande till händelserna

nedtecknades det som föremål för granskning? När det gäller beroendekriteriet -

finns det några andra källor som är samstämmiga eller som motsäger det som den

aktuella källan berättar? Slutligen tendenskritieriet - försöker berättaren påverka

104. Boken heter Svenskar i krig 1945-2015 och är skriven av Lars Gyllenhaal och Lennart Westberg,
och gavs ut så sent som år 2015.

105. Ett talande exempel på hur det kan gå när personer påstått sig varit med om olika händelser och i
specifika förband, men där det sedermera visat sig att så inte var fallet är berättelsen om Harald
Sundin. Han påstod, bland annat i någon av Bosse Schöns böcker om de svenska frivilliga som
stred för Hitler och i en uppföljande dokumentär i TV4, att han hade varit lägervakt vid Treblinka.
Detta kunde senare dock avfärdas som mer eller mindre uppdiktade historier.
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läsaren i någon speciell riktning eller är berättaren neutral i sin berättelse och där-

med överlåter till betraktaren att värdera och tolka berättelsens innehåll?

Redan Leopold von Ranke förespråkade att historieforskningen först och

främst skulle inrikta sig på det som verkligen hänt - Wie es eigentlich gewesen - och

inte moralisera över en gången tids händelser.106 detta är lätt att säga, men väl så

svårt att alltid genomföra till punkt och prickar. 

Ett av de källkritiska problem med dessa berättelser som kommer fram i de

böcker som är uppsatsens primära källmaterial, är liknande det källkritiska pro-

blem som även gäller muntlig historia, dvs är att berättelserna har inte alltid ned-

tecknats i anslutning till händelserna som man vill belysa. Oftast har ett antal år

passerat sedan händelserna utspelade sig och veteranernas nedtecknande av de

händelser som ska återge det aktuella historiska skeendet. Man talar här man

inom muntlig historia om ett närhetsproblem107 och detta resonemang har defini-

tivt även sin giltighet när det gäller den form av narrativ historia som den forsk-

ning som kommer till uttryck i nu aktuella uppsats om veteranerna från Israels

självständighetskrig 1948-49. 

Ett annat källkritiskt problem är att det som nedtecknats, har nedtecknats av de

som var med om de aktuella händelserna. Här finns ett dilemma, hur förhåller

man sig till material som till stor del har sin grund i författarnas egna upplevelser

och därmed även deras egna tolkningar av dessa händelser? Här kommer både be-

roende- och tendenskriterierna/principerna in. Hur objektiva har författarna för-

hållit sig till sin egen berättelse - om det nu är möjligt att vara helt och hållet ob-

jektiv när man berättar sin egen historia - eller finns det tendenser till att försköna

berättelsen eller till och med sätta sig själv in i en viktigare roll än vad man i själva

verket hade?

De källor som jag valt att använda mig av i den här studien är till övervägande

delen skrivna av personer som jag har träffat personligen och där andra veteraner

har mer eller mindre gått i god för att de är pålitliga källor. Dock finns det bland

mina källor även berättelser som är skrivna av personer som jag inte har träffat

106. Brunius, »Wie es eigentlich gewesen. Leopold von Ranke och hans slagord.». s. 394.
107. Dahlgren, Stellan, & Florén, Anders, Fråga det förflutna. En introduktion till den moderna historie-

forskningen, Lund, 2000. s. 206; Thor, Malin, »Muntliga källor och källkritik» i Hansson, Lars, &
Thor, Malin (red.), Muntlig historia, Lund, 2006. s. 29.
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personligen. I ett av fallen handlar det om en person som sedan många år tillbaka

är en mycket känd personlighet inom media i ett av våra närmaste grannländer.

Ett källkritiskt problem med dessa berättelser som kommer fram i de böcker

som är uppsatsens primära källmaterial, är liknande det källkritiska problem som

även gäller muntlig historia, dvs är att berättelserna har inte alltid nedtecknats i

anslutning till händelserna som man vill belysa. Oftast har ett antal år passerat

mellan händelserna och veteranernas nedtecknande av de händelser som ska åter-

ge det aktuella historiska skeendet. Man talar här till exempel inom muntlig

historia om ett närhetsproblem och detta resonemang har även giltighet när det

gäller den form av narrativ historia som min nuvarande forskning handlar om.108

Ett annat källkritiskt problem är att det som nedtecknats, har nedtecknats av de

som var med om de aktuella händelserna. Här finns ett dilemma, hur förhåller

man sig till material som till stor del har sin grund i författarnas egna upplevelser

och därmed även deras egna tolkningar av dessa händelser?

2.9 Avgränsningar

När det gäller ett ämne som under flera decennier har varit så infekterat och de-

batterat, är det viktigt att avgränsa sig än mer än vad som annars kanske skulle va-

rit fallet. Min intention, det har jag påpekat tidigare men det tål att upprepas, är

inte att med uppsatsen som vapen, ta ställning för någon sida i det krig som på-

gick mellan 1948-49 mellan Israel å ena sidan och arabstaterna å andra sidan. Jag

har dock en personlig uppfattning och övertygelse om konfliktens ursprung och

varför den sedermera har utvecklats åt ett eller annat håll, men detta påverkade

inte min tidigare kandidatuppsats och kommer inte heller att påverka denna

magisteruppsats. Det handlar om en forskarheder att kunna sätta personliga upp-

fattningar och åsikter åt sidan och istället låta fakta och källor tala för sig själva.

När det kommer till frågan hur jag skulle lägga upp denna uppsats, speciellt i

förhållande till min förra som var min inledande forskning om Machal och de ve-

teraner som deltog som frivilliga i samband med Israels självständighetskrig

1948-49, så fanns det flera olika alternativ att välja emellan. Min förra uppsats,

108. Dahlgren, & Florén, 2000. s. 206; Thor, 2006. s. 29.
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kandidatuppsatsen, fokuserade huvudsakligen på några av de svenska volontärer-

nas berättelser från detta krig och inte så mycket omkring själva kriget som så-

dant. Kriget i sig var sekundärt i sammanhanget och istället var det de muntliga

berättelserna som var det primära i uppsatsen. Frågan var nu om jag skulle göra

en liknande forskning men då mer utifrån en internationella utgångspunkt eller

om jag skulle kunna finna någon annan infallsvinkel, utgångspunkt eller sätt att ta

mig an det aktuella spörsmålet? Skulle jag ta mig högre upp eller lägre ner när det

gällde abstraktionsnivån? Detta var speciellt viktigt med tanke på att jag sedan

förra uppsatsen hade kvar väldigt mycket material som jag både ville och borde

använda mig av, men som av utrymmesbrist inte kunde beredas plats i

kandidatuppsatsen.

Det fanns många frågor i mitt medvetande redan långt innan jag påbörjade

magisterkursen och de blev alltmer akuta ju mer jag tänkte på dem och desto

längre magisterkursen fortgick. En tänkbar lösning började sakteligen utkristalli-

sera sig, dels i samband med mina samtal med min dåvarande handledaren vid

Historiska institutionen vid Lunds universitet våren 2008, dels i samband med

pm-seminariet som leddes av den tilltänkte examinatorn vid den då påbörjade

kursen och slutligen av det faktum att jag under våren 2008 fick en förfrågan från

representanter från World Machal i Israel om jag inte ville åka ner till Israel i sam-

band med organisationens förmodligen sista stora återförening i samband med

60-årsfirandet av Israel som självständig stat.109

En fråga som kom upp var om det eventuellt skulle vara mer intressant att un-

dersöka organisationen som sådan eller om fokus fortsatt skulle ligga på deltagar-

na, dvs de som åkte från sina länder och frivilligt ställde upp – många gånger med

fara för sitt eget liv – både innan och efter att Israel officiellt utropades som själv-

ständig stat och som dagen efter anfölls av omkringliggande grannstater. Min tan-

ke var i linje med följande: Kan det som dessa frivilliga fick uppleva och genomgå,

vara att betrakta som något unikt som skulle vara värt att dokumentera och forska

kring? På denna fråga kan man nog svara både ja och nej. På frågan om dessa hän-

delserna var unika, så finns det flera andra händelser under de senaste 75 åren där

109. Denna sammankomst som jag blev inbjuden att deltaga i som privatperson ägde rum mellan den
4-17 maj 2008. Organisationen uppmuntrade mig att ta kontakt med de olika veteranerna som del-
tog i samband med återföreningen, vilket jag också gjorde under tiden för min vistelse där.
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frivilliga från flera andra länder av olika skäl anslutits sig till en eller flera av de

stridande parterna. Men samtidigt kan alla dessa händelser, som om möjligt kan

betraktas som likartade vid ett hastigt betraktande, mer än på ett sätt bör betraktas

som unikum i sig själva. Inte för att dessa händelser i sig skulle vara mer heroiska,

mer idealistiska, mer behjärtansvärda än andra liknade händelser, men kunde de

vara – men risk för att hamna i panegyriskt beskrivande ordalag – vara annorlun-

da till så måtto att en del av dessa personer bara några år innan dessa händelser på

ett eller annat sätt undkommit Förintelsen och nu såg möjligheten att förhindra en

upprepning av det som drabbade judarna i Europa?

Jag bestämde mig slutligen i samband med min tvåveckors vistelse i Israel, att

jag ville försöka göra några djupdykningar när det gäller personliga berättelser

från personer som var med under kriget och som räknar sig som Machalniks, dvs

f.d. frivilliga som deltog i kriget.

Om man rent schematiskt eller bildmässigt ska försöka återge hur detta var

tänkt att ske, så tänkte jag utifrån figur 2 dela upp de olika bitarna i undersök-

ningsmaterialet eller det som forskningen kan sägas fokusera på i denna specifika

uppsats, i flera olika lager eller skikt.

Ursprungligen hade jag tänkt att gå upp ett steg i abstraktionsnivån och under-

söka organisationen i sig. Men efter mycket funderande beslöt jag mig att istället

hålla mig på den lägsta abstraktionsnivån, individnivån, och där undersöka de

narrativa berättelserna som nu har blivit föremål för min uppsats.

Organisationsnivå, dvs Machal

Nationsnivå, dvs staten Israel 
eller dess förelöpare "Yishuv"

Individnivå, dvs deltagarna
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Figur 4: Uppsatsen skiktad över tid och utifrån händelser
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3 Berättelserna

De två berättelser som jag har valt att undersöka är dels den danska boken Det er

ikke nok at overleve110 skriven av Herbert Pundik, dels den sydafrikafödde David

Migdal Tepersons bok The Volunteer111.

3.1 Det är ikke nok at overleve

Herbert Pundik är en av de frivilliga112 som jag faktiskt har talat med. I slutet av

april 2007 var det tänkt att jag skulle göra en intervju med honom i anslutning till

hans återkommande besök i Köpenhamn. Tyvärr fanns det inte tid att genomföra

intervjun då jag i samma veva hade fått inbokat flera andra intervjuer och då var

på resande fot till Stockholm med omnejd för att intervjua en handfull svenska

machalniks. Dock fick jag en pratstund med Pundik per telefon någon dag innan

han skulle åka tillbaka till sitt hem i Israel. I samband med det samtalet tog han

min adress och skickade ett signerat exemplar av sin bok som handlade om hans

liv. Det är denna bok som jag nu har med som en av de tre böcker som är föremål

för min undersökning.

Boken handlar inte enbart om Pundiks tid som frivillig i samband med Israels

självständighetskrig, utan tar även upp tiden innan kriget och tiden efter. Men

denna uppsats fokus har legat på den del som handlar om tiden för förberedelser-

na innan det aktuella kriget, resan dit till krigsskådeplatsen och tiden under

kriget.113

110. Pundik, 2005.
111. Teperson, 1999.
112. Även kallade machalniks. 
113. Det var en ny upplevelse att läsa boken. Inte enbart utifrån ren vetgirighet från min sida, utan även

med tanke på att det förmodligen är den första bok på danska som jag har haft förmånen att få
läsa. Sedan tidigare visste jag att Herbert Pundik var en god skribent och nu har jag även fått ta del
av hans författarskap. 
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Dock kan det vara intressant att veta att i början av boken berättar Pundik om

han helt allvarligt funderar på att försöka assimilera sig och därmed, enligt hans

egna ord, ge sina efterkommande ett val att antingen leva som judar eller som van-

liga medborgare. Han förde en diskussion med sig själv i boken om att assimile-

ringen är en mycket långvarig process och att han ville hjälpa sina efterkommande

genom att ha hjälpt dem en bit på vägen.114 Det som han får uppleva de kommande

åren, får honom dock att komma på andra tankar.

3.1.1 Kadima 

Den 23 oktober 1947, drygt en månad innan den annalkande omröstningen i FN:s

generalförsamling där en eventuell delning av mandatet skulle tas upp, samlades

en liten grupp danska judar i det mosaiska trossamfundets hus på Ny Kongensga-

de 6 i Köpenhamn. Målet med mötet var dels att diskutera situationen för judar-

na i det av britterna styrda Palestina-mandatet, dels att utröna eventuella möjlig-

heter att komma judarna där till undsättning.115 Mötet hölls i största hemlighet då

man inte ville riskera att det judiska samfundet i Danmark skulle råka illa ut eller

komma i konflikt med de danska myndigheterna. Det var nämligen enligt dansk

lag, precis som det var enligt exempelvis svensk och amerikansk lag, förbjudet att

låta sig värvas som frivillig till utländsk krigstjänst.116 De som samlades i lokalen

beslöt att kalla den nybildade organisationen för Kadima117 och utåt sett var således

organisationens officiella huvudmål att bedriva information om de palestinska ju-

darnas situation. Inofficiellt skulle dock organisationen, som en förebyggande åt-

gärd ifall att arabstaterna skulle sätta sina hot i verket och med vapenmakt hindra

att delningsplanen genomfördes, försöka värva frivilliga till stöd inför den framti-

da judiska statens kamp för sin överlevnad.118

114. Diskussionen som Pundik för med sig själv finns att läsa i kapitlet som har titeln »At være jøde er
ikke et valg»Pundik, 2005. s. 132-136.

115. Pundik, 2005. s. 144-145.
116. Pundik, 2005. s. 146.
117. Kadima är det hebreiska ordet för framåt och skrivs på hebreiska .קדימה Långt senare, under led-

ning av premiärminister Ariel Sharon, bildades år 2005 ett mittenparti i Israel som av en händelse
fick samma namn.

118. Pundik, 2005. s. 145.
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I takt med att det kom mer och mer information om hur saker och ting utveck-

lade sig i mandatet Palestina, blev det fler och fler danska judar som funderade

hur de skulle kunna hjälpa trosfränder i judarnas urgamla hemland. Framförallt

var det bland de unga inom det judiska samfundet som tankarna om att se till att

Förintelsen aldrig skulle kunna drabba judarna igen. 

Den vädjan eller uppmaningen som riktades till de unga inom det judiska sam-

fundet i Danmark var följande:

Kan du bære et gevær […] er din plads i Haganah. Kan du ikke, er din plads bag
linjerne, hvorved du frigør en anden til fronten. Der vil altid være brug for dig i
Haganah. Slut dig til Haganah.119

Flera av de som senare kom att tillhöra gruppen och därmed åka ner som frivilliga

i samband med den annalkande kriget, hade sedan tidigare delvis fått en utbild-

ning i Den Danske Brigade i samband med sin tid som flyktingar i Sverige under

andra världskriget.120

Gruppen hade i samband till att börja med bestått av drygt 100 stycken, mesta-

dels yngre män men även en del yngre kvinnor, men antalet decimerades av olika

skäl till att slutligen bestå av 38 eldsjälar bland vilka motivationen fanns kvar oav-

sett vilka farhågor de eventuellt skulle kunna tänkas möta i ett kommande krig.121

De nyheter som kom från mandatet var inte uppmuntrande och då var det flera

som av ena eller andra skälet valde att dra sig tillbaka. Till slut stod var gruppen

reducerad till »en lille hård kerne hvis motivation oversteg fornuften».122 Efter en

kortare utbildningen i Köpenhamn med omnejd skrev gruppens medlemmarna

under ett avtal för tjänstgöring på ett år.

Til gengæld påtog organisationen sig et meget beskedent ansvar for vor velfærd
Hvis vi overlevede, skulle vi ikke vente andet end nationens tak, plus en returbillet

119. Pundik, 2005. s. 145. Haganah var under åren 1920-1948 en av fler olika judiska självförsvarsgrup-
per inom Palestinamandatet. I samband med staten Israels bildande uppgick denna och övriga
grupper i den reguljära israeliska armén.

120. Pundik, 2005. s. 146. De flesta av de danska judarna, knappt 8 000 stycken, lyckades hösten 1943
fly över till Sverige i samband med massiv insats av den danska motståndsrörelsen. En del av dessa
tog senare värvning i den Danske Brigade inför en kommande planerad, men ej genomförd, opera-
tion som skulle sättas in mot de tyska ockupanterna i slutet av kriget.

121. Pundik, 2005. s. 147, 150.
122. Pundik, 2005. s. 146.
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til Danmark. Hvis vi blev såret, den israelske hær tage sig os, og hvis vi faldt på
ærens mark, ville der blive sørget for vor hjemtransport.123

Gruppen som blev kvar, fick en någorlunda grundläggande utbildning, mer skulle

komma längre fram under resans gång, i »mellemøstlig krigørelse» i skogarna

runtomkring Köpenhamn.124 Den som hade fått ansvaret att utbildade dem var en

ung israelisk student vid Danmarks gymnastikhögskola vid namn Moshe Finkel.

Finkel blev senare chef för hela fysikträningen i Israels armé och steg i graderna

för att slutligen nå en överstes rang.125

De danskar som slutligen åkte som frivilliga till det annalkande kriget, var så-

ledes 38 stycken till antalet, vilket utgjorde ungefär 0,5% av medlemmarna i det

danska judiska samfundet. Dock ska detta jämföras med exempelvis Finland där

uppemot 3% av den judiska befolkningen anslöt sig till Machal.126 Totalt sett var

det drygt 100 frivilliga från de skandinaviska länderna, varav 38 från Danmark

och 29 från Finland.127

De som avreste med slutdestination Tel-Aviv, bestod av nio stycken, nämligen

följande: Max Cincinnatus, Louis Feinberg, Jacob Gringer, Leo Israel, David

Victor Israel, Menu Demsitz, Daniel Ruben, Per Rindom och slutligen Herbert

Pundik. Alla var i 20-30 års ålder och ingen hade någon familj att ta hand om och

därmed inte heller försörjningspliktiga.128 Gruppen bestod med ett par undantag

av »danskere sønner af indvandrere fra Rusland og Polen, og de fleste havde en

baggrund som håndværkere og arbejdere» 0ch »[n]æsten ingen havde været akti-

ve medlemmer af Det Mosaiske Troessamfund».129 Då både de borgerliga och de

ortodoxa medlemmarna av samfundet uteblev, kan man säga att det var gudsför-

123. Pundik, 2005. s. 147.
124. Pundik, 2005. s. 145.
125. Pundik, 2005. s. 146; Se även Edwardsson. 2007. s. 37.
126. Pundik, 2005. s. 147. Hade exemplevis 1% av de amerikanska judarna anslutit sig som frivilliga,

hade kriget varit över på mycket kortare tid och fått en, för Israel, mycket gynnsammare
utveckling.

127. Edwardsson. 2007. s. 31; Siegel, »The Jews of Finland. A short, convoluted history», The Jerusalem
Post 2007-03-12. 

128. Espersen, Søren, Israels selvstændighedskrig - Og de danske frivillige, Højbjerg, 2007. s. 46.
129. Pundik, 2005. s. 150.
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nekarna skulle försöka sig på att upprätta en judisk stat, inte de som såg sig som

troende i djupt religiös mening.130

3.1.2 Resan från Danmark

Den 1 april lämnade gruppen Danmark för att via Kastrup flyga först till Paris.

Pundik hade innan avfärden lyckats ordna så att han fick ett presskort utfärdat

från en av de danska tidningarna, Nationaltidendes i Köpenhamn, vilket gjorde

det enklare att få ett inresevisum från den brittiska ambassaden i Köpenhamn till

det brittiska mandatet. Han hade övertalat tidningens chefredaktör Søltoft-Jensen

att bli utsänd till Palestina för att rapportera å tidningen vägnar om situationen

där. Med hjälp av ett brev i handen från chefredaktören, stegade han upp till

Udenrigsministeriet och fick även deras gillande inför denna idé.131

Resten av gruppen hade inget visum till Palestina, så hela gruppen utgavs sig

för att vara ett fotbollslag som skulle ner till Europa för att spela fotboll. Fotbolls-

skorna hängde synliga, men de som var ansvariga vid tullen borde ha funderat lite

över varför de endast var nio stycken i laget, ett fotbollslag består ju av elva

spelare?132

Väl i Paris fick de instruktioner om hur de skulle ta sig vidare till ett av de läger

som Haganah hade i Italien. Detta läger var beläget strax utanför Milano. Där fick

de lämna ifrån sig sina pass och när de senare fick tillbaks dem så hade övriga i

gruppen fått liknande inresevisum som Pundik hade fått sedan tidigare. Dock var

dessa visum förfalskade. Haganah hade i sin tjänst specialister som var både gra-

fiska konstnärer och experter på tryckeriteknik. En del hade till och med överlevt

Förintelsen på grund av sin skicklighet när det gällde att förfalska dokument och

sedlar.133

130. Pundik, 2005. s. 150.
131. Pundik, 2005. s. 153.
132. Pundik, 2005. s. 152.
133. Pundik, 2005. s. 154; Tyskarna hade under andra världskriget långtgående planer på att översväm-

ma Storbritannien med falska pund, allt för att försöka förstöra den brittiska ekonomin. Detta
skildras bland annat i Malkin, Lawrence., Krueger’s men : the secret Nazi counterfeit plot and the
prisoners of Block 19, 1st ed. red., New York, 2006; och Nachtstern, Moritz. et al., Counterfeiter :
how a Norwegian Jew survived the Holocaust, 1st Lyons Press ed. red., Guilford, Conn., 2011.
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Två veckor innan britterna skulle lämna mandatområdet, svor gruppen från

Danmark med ena handen på en pistol och den andra på de fem Moseböckerna,

en trohetsed till Haganah. 

Vi var de overlevende fra holocaust. Det nye Israels soldater. Retfærdighedens kri-
gere. […] [A]ldrig igen et Massada […] og aldrig igen en Warszawa-ghetto.134

Den sjätte maj 1948 lämnade gruppen Genua och fortsatte sin färd ombord på

skeppet Diana, med slutdestination Palestina. Vid avresan var det osäkert om vilka

som skulle ha kontroll över hamnen i Tel Aviv i samband med fartygets ankomst.

För att förhindra att de nio inte skulle komma in när de väl kom fram, så hade de

fått instruktioner att inte umgås med varandra öppet under båtfärden. De hade

var och en fått ett uppdiktat alibi som de skulle försöka leva upp till om det fortfa-

rande var britterna som skulle ha kontrollen vid ankomsten.  135

Den danska gruppen var en del av de första frivilliga från Västeuropa och upp-

giften nu var att ta sig så fort som möjligt till området. Inte först och främst för att

de var så militärt skolade, för det var de inte vid den här tiden, utan för att påverka

moralen på ett positivt sätt för den judiska befolkningen i Palestina, en befolkning

som stod inför ett massivt arabiskt militärt angrepp inom någon vecka eller så.136

3.1.3 Framme i Tel Aviv

Skeppet Diana anlöpte hamnen i Tel Aviv den 10 maj. Engelsmännen hade dragit

sig tillbaka till Haifa inför sin avresa från mandatområdet, så de nio hade inget be-

hov av sina förfalskade inresetillstånd. Lyckan var stor i Tel Aviv över de frivilliga

hade kommit för att hjälpa judarna i det krig som nu stod för dörren.137

Gruppen blev snart registrerade och fick id-brickor (så kallade dog tags) med

namn och nummer för lätt identifiering utifall att någon av dem senare skulle för-

olyckas eller omkomma i kriget. Dock fick de ingen mundering i form av militära

kläder, utan de fick gå i de kläder och skor som de hade med sig hemifrån.138 Någ-

134. Pundik, 2005. s. 159-160.
135. Pundik, 2005. s. 162ff.
136. Pundik, 2005. s. 163.
137. Pundik, 2005. s. 166.
138. Pundik, 2005. s. 167.
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ra dagar senare blev de sända till grannstaden Petah Tikvah för att hämta ut

khakifärgade byxor och skjortor. Det fanns inga pengar att betala kläderna med,

men de hade fått information om att det räckte att skriva under ett kvitto med or-

dalydelsen »Ben Gurion betalar efter kriget», samt lägga till sina namn och kom-

paninummer på papperslappen. Enligt Pundik hade de nu skrivit in sig i mili-

tärhistorien för alltid som de enda soldaterna som gått ut i krig iförda vita

sockor.139

Fyra av gruppens nio medlemmar blev sända till samma brigad - Alexandroni-

bridgaden - de övriga fem blev fördelade mellan olika brigader.140 Man ville från

Israels sida undvika att placera alltför många från ett och samma land eller stad,

allt för att öka chanserna att någon av dem skulle överleva kriget.141 Så såg man på

det kommande kriget, att det fanns en stor risk att många skulle få sätta livet till. 

3.1.4 Kriget bryter ut

Kriget bröt ut på eftermiddagen, efter självständighetsförklaringen, den 14 maj

1948. Strax efter Ben Gurions tal, började de första bomberna falla över Tel Aviv.

Det var egyptiska flygvapnet som kom in från havet och då Israel saknade luft-

värn, kunde man inte stoppa bombningarna.142 Pga det vapenembargo som hade

trätt i kraft, hade Israel stora svårigheter att skaffa fram vapen att försvara sig med.

Arabsidan hade dels stora vapenarsenaler sedan tidigare, dels så fick man hela

tiden nya vapen genom det stöd som Storbritannien gav flera av dessa stater med

och som de hävdade inte bröt mot vapenembargot då stödet enbart var tidigare

ingångna avtal som man måste respektera.143

Om israelerna var underlägsna arabstaterna i form av vapenmakt och antalet

soldater i början av kriget, så var israelerna överlägsna araberna i när det gällde

motivationen. Araberna skulle enkelt ha kunnat skära av den nya staten på mitten

och därmed avgjort kriget, men olika anledningar gjorde de inte det. Dels berodde

139. Pundik, 2005. s. 169.
140. Pundik, 2005. s. 166-167.
141. Pundik, 2005. s. 168.
142. Pundik, 2005. s. 170.
143. Se en mer ingående diskussion om vapenembargot i min kandidatuppsats Edwardsson. 2007. s.

27-28.

48



det på att den övervägande delen av de arabiska styrkorna var värnpliktiga solda-

ter, ofta utan någon vidare utbildning varken i att föra vapen eller någon längre

allmän skolgång. De arabiska nationalisterna som var de som skulle kunna räknas

som ideologiskt skolade, höll sig på säkert avstånd i Kairo, Bagdad, Beirut eller

Amman. 

Pundik målar upp bilden genom att beskriva deras prekära situation på följan-

de sätt:

Ingen behøvede at gøre sig den ulejlighed at forklare os nødvendigheden af at
forhindre araberne i at komme ned fra deres stillinger i Samarias bjerge. [ … ] Og
vendte vi os om, kunne vi se det blanke Middelhav. Vi var, for at anvende et mildt
udtryk, stærkt motiverede for at bide os fast.144

Pundik beskrev i sin bok att en av anledningarna till att araberna på bergsslutt-

ningarna inte gick till angrepp mot deras ställningar nere vid kuststräckan för-

modligen berodde på ett hemligt besök som Golda Meir hade hos den jordanske

kungen Abdallah i Amman, ett besök där hon var utklädd till en arabisk kvinna

och där hon fick beskedet om att kungen egentligen inte var på humör för att kriga

mot den nya judiska staten, men att han kände en förpliktelse gentemot de övriga

arabstaterna. Han uppdrag var inte att besegra den judiska staten, utan enbart att

visa att han tog ett ansvar gentemot sina vapenbröder. Detta resulterade i ett slags

ställningskrig mellan Pundik och hans kamrater nere i dalen och den arabiska le-

gionen uppe i bergen.145

Pundik och hans danska kamrater fick vapen först tilldelade sig efter ett par da-

gar efter att kriget brutit ut. Av de som var i samma grupp av frivilliga som Pundik

och hans kamrater från Danmark, var det ungefär hälften som var beväpnade i

början av kriget. Fram till dess fick de förlita sig på att araberna inte skulle gå till

anfall eller att det snabbt skulle komma tillstånd en vapenvila. Den första vapenvi-

lan förhandlades fram av FN redan den 11 juni och gav israelerna och de som stred

på deras sida, ett välbehövligt andrum.146

Under en av de första krigsoperationerna som Pundik fick vara med om, var

det dags att få det första riktiga elddopet. Det var i utkanten av en apelsinlund, vid

144. Pundik, 2005. s. 173.
145. Pundik, 2005. s. 174-175.
146. Pundik, 2005. s. 173.
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foten av Samariens berg, blickande österut. En man kom farande förbi i Pundiks

synfält. Mannen var ett lätt byte, det räckte mer eller mindre bara att sikta och

skjuta, men instinkten att skjuta mot en människa sviktade. Pundik sköt mot

mannen av plikt, men siktade med avsikt lite vid sidan om för att inte träffa. Man-

nen kunde ju varit en som bara försökte komma undan kriget, men kunde även ha

varit en som var på väg för att underrätta fienden om våra positioner. Det är en

sak, berättade Pundik, att vara flera stycken som skjuter samtidigt, för då vet man

inte vems kula som träffade, men att ensam skjuta för att döda är en helt annan

sak.147

Någon vecka senare hade irakierna tagit över ansvaret för frontavsnittet från de

transjordanska soldaterna. Det var då det riktiga kriget började. De transjordans-

ka soldaterna var inte alls lika aggressiva som de irakiska soldaterna var. Irakierna

verkade ha som primärt mål att säkra oljeledningarna som gick från Irak till den

nordisraeliska hamnstaden Haifa och siktade därför på att försöka skära av Haifa

och norra Israel från resten av landet. Irakierna angrep och erövrade en viktig

strategisk punkt, Rosh Ha'ayin, där Yarkonfloden har sina källor och där det låg en

pumpstation som levererade vatten till Jerusalem. Med irakierna endast 20 km

från Medelhavet, gick Pundik och hans kamrater till en nattlig motoffensiv. Dagen

efter kom irakierna tillbaka och det blev en lång kamp.148 Pundik beskrev i ett brev

till en barndomsvän hur striden utvecklades:

Jeg troede at vi aldrig ville komme ud af dette helvede. Granaterne faldt med fem
minutters mellemrum. Man hørte i det fjerne knaldet fra morteren, derpå grana-
tens hvislen gennem luften, og så venter man på nedslaget, trykket mod jorden,
med hænderne dækkende nakken.149

Han berättade även om hur de blev beskjutna av det irakiska infanteriet och bom-

barderade av från luften av egyptiska flygvapnet som kom till irakiernas undsätt-

ning. Trots allt detta lyckades Pundik och hans kamrater sakta men säkert erövra

den ena byn efter den andra, men priset var högt men hade förmodligen blivit

ännu högre om de inte hade lyckats att mota tillbaka irakierna.150

147. Pundik, 2005. s. 177.
148. Pundik, 2005. s. 177-178.
149. Pundik, 2005. s. 178.
150. Pundik, 2005. s. 179.
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En annan gång, några veckor senare, var de utsatta för tungt irakiskt bombar-

demang och hade inga möjligheter att besvara elden. De enda vapen som de hade

»var lige så virkningsløse i vore situation som slangebøsser».151

Pundik fortsätter att berätta i sin bok om att det plötsligt dök upp en lastbil upp

och på den var det monterat en kanon. I anslutning till lastbilen var det en jeep

med fyra till fem man, alla ryska frivilliga. Dessa män var mer eller mindre de

enda inom den nya judiska armén som hade någon erfarenhet av att hantera artil-

leri. De laddade kanonen, avfyrade den mot de irakiska ställningarna och åkte se-

dan vidare till nästa frontavsnitt för att återigen göra detsamma. Pundik berättade

att minnet av de ryska artilleristerna som dök upp ur tomma intet fortfarande gör

honom mycket rörd.152

I början av kriget hade transjordanierna ansvaret för triangelområdet Nablus-

Jenin-Tulkarem och så länge det var fallet avstod Israel att konfrontation i det ak-

tuella området. När sedan transjordanierna blev avlösta av irakierna beslöt sig Ben

Gurion - Israels premiärminister - för att erövra triangelområdet. Carmeli-bri-

gaden skulle gå mot Jenin, medan den brigad som Pundik och hans kamrater var

del i, skulle gå mot Tulkarem. Carmeli-brigaden erövrade Jenin, men fick dra sig

tillbaka då Pundiks brigadchef aldrig fick ordern om att gå mot Tulkarem. Detta

resulterade i att triangelområdet aldrig blev erövrat under kriget. Orsaken till att

det aldrig kom någon marschorder berodde på att den som skulle förmedla or-

dern till brigadchefen i själva verket var en sovjetisk spion. En spion som ur-

sprungligen kom från Österrike och som redan innan andra världskriget under

falska premisser hade tagit sig till mandatområdet. Han hade bland annat hävdat

att han hade kämpat i det spanska inbördeskriget och fick delvis på grundval av

detta en ingång i Haganah. Senare fick blev han till och med en av Ben Gurions

rådgivare. Han blev inte avslöjad förrän några år efter Suezkriget 1956, blev arre-

sterad och dömd och dog slutligen drygt tio år senare i ett israeliskt fängelse.153

Efter den av FN framförhandlade vapenvilan som trädde i kraft den 11 juni

1948, kom en nödvändig paus i striderna. En av anledningarna till att vapenvilan

trädde i kraft, var att den amerikanske presidenten Truman hade talat om att sätta

151. Pundik, 2005. s. 179.
152. Pundik, 2005. s. 179.
153. Pundik, 2005. s. 180-181.
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in amerikanska trupper i kriget för att förhindra en ny förintelse. Under de fyra

första veckorna var den judiska statens säkerhet i fara, men det ändrades efter de

första vapenleveranserna från Tjeckoslovakien i samband med den första FN-ini-

tierade vapenvilan.154

Pundik berättade att många var de som var utmattade efter striderna och det

fattades det mesta. Uniformerna var trasiga och en del hade fått strida i bara pyja-

masen. För Pundiks egen del var det en kombination av fysisk och psykisk

trötthet.

For mit vedkommande medførte kombinationen af fysisk og psykisk træthed, at
mine hænder rystede så kraftigt, at jeg efter at have skilt mit gevær ad den dag vå-
benhvilen begyndte, for at rengøre det, ikke kunne samle det igen uden hjælp fra
en mere robust kammerat.155

3.1.5 Altalena

Altalena156 är en händelse under självständighetskriget som kom att splittra natio-

nen under många år framåt. Upprinnelsen var att innan kriget så fanns det flera

olika fraktioner som stred mot både britterna och som försvarade sig mot de ara-

biska attackerna. Dessa grupper var Haganah157, Irgun158 och Lehi159.160

Strax efter krigets utbrott, upprättades de israeliska försvarsstyrkorna officiellt och

enligt den kungörelsen förbjöds alla andra militära organisationer. Beslutet var att

få alla stridande under ett och samma kommando. Man ville inte ha självständiga

eller beväpnade grupper som var oberoende av den nya staten. Irgun skrev under

ett avtal att upplösa sin organisation i alla de områden som var under den nya sta-

154. Pundik, 2005. s. 180, 182-183.
155. Pundik, 2005. s. 184.
156. Namnet Altalena var från början en pseudonym för Ze'ev Jabotinsky, den år 1940 bortgångne le-

daren för Irgun. Skeppet uppkallades efter honom som en hedersbetygelse för vad han hade försökt
åstadkomma för de europeiska judarna innan och i början av andra världskriget.

157. Haganah var den största av grupperna med uppemot tiotusen medlemmar och som hade kopp-
lingar till arbetarpartiet Mapai och dess ledare David Ben Gurion.

158. Irgun Zwai Leumi var en nationell underjordisk militärorganisation som hade uppstått i samband
med en splittring ur Haganah 1930 på grund av oenighet hur man skulle förhålla sig till den brittis-
ka mandatmakten. Organisationen kämpade mot både britterna och araberna. Deras ledare var
Menachem Begin, sedermera premiärminister från slutet av 1970-talet.

159. Lehi var en utbrytargrupp från Irgun och kallades allmänt för Sternligan efter en av sina ledare
som blev dödad i kampen mot britterna.

160. Pundik, 2005. s. 186ff.
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tens kontroll. De av Irguns trupper som befanns sig i Jerusalem och som var un-

der belägring, skulle inte beröras av detta avtal då Jerusalem vid denna tidpunkt

stod utanför israelisk kontroll. 

Skeppet Altalena var ursprungligen ett amerikanskt skepp, ett skepp som nu

skulle transportera vapen till den nya staten, vapen som den franska regeringen

hade gett dem gratis och det trots FN:s vapenembargo gällande kriget. Fransmän-

nen hade lovat att förse israelerna med så mycket vapen att man skulle behöva fem

turer mellan Frankrike och Israel för att kunna transportera allt. Tillsammans på

fartyget fanns det dessutom uppemot 900 frivilliga, från både USA och Europa,

som hade gått med i Irgun innan avtalet mellan Israel och Irgun hade

undertecknats.161 

Menachem Begin, ledaren för Irgun, hade förmodligen tänkt att vapnen skulle

fördelas mellan de tidigare medlemmarna i den nya israeliska armén och de som

ännu fanns kvar i Jerusalem. Ben Gurion krävde att alla vapnen skulle gå till den

israeliska armén, men Begin ville att 20% skulle gå till Irguns stridande förband i

Jerusalem. 

För att undgå upptäckt från FN:s observatörer i samband med det alltjämt ak-

tuella vapenembargot kastade Altalena ankare strax norr om Netanya. I ett hem-

ligt regeringsbeslut hade man beslutat att beslagta alla vapen ombord på Altalena

och alla möjliga medel skulle användas för att genomföra detta beslag.

Pundik berättar om hur han och de övriga i hans brigad plötsligt befann sig

ofrivilligt i händelsernas centrum. De fick order om att förhindra att Irguns lastbi-

lar skulle kunna transportera bort vapnen från stranden. De fick order om att

skjuta på lastbilarna om de försökte bryta avspärrningarna som hade upprättats. 

Vi nægtede at parere ordre. Vi nedlagde vore våben og satte os på jorden. […] Vort
svar var at vi ikke var kommet for at slås mod jøder. En svensk frivillig gik sin vej,
tilbage til vores lejr. Han ville hjem till Sverige. […] Da vi nægtede at parere ordre
for andre gang, truede Ramati [deras närmaste chef] os med krigsret.162

Det blev till en kompromiss som räddade situationen för Pundik och hans kamra-

ter. De accepterade att återgå till sina posteringar, men men med det förbehållet

att de inte under några omständigheter skulle öppna eld mot de som sympatisera-

161. Pundik, 2005. s. 187.
162. Pundik, 2005. s. 189.
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de med Irgun. Efter en kort väntan fick de sedermera order om att gå till angrepp

utan vapen och lyckades i tumultet övermanna Irgunsympatisörerna och tog där-

med lastbilarna med vapnen i besittning. I tumultet gick Altalena ut till sjöss igen

och satte kurs mot Tel Aviv där man strandade skeppet längst det som idag är

stadens strandgata. Här blev det än mer våldsamt i sammandrabbningarna, vilket

resulterade i 14 döda hos Irgun och två döda hos regeringstrupperna.163

3.1.6 På hemligt uppdrag i Danmark
164

Pundik berättar i sin bok om ett uppdrag som han och en av hans vänner fick till-

delat sig, nämligen att i hemlighet åka tillbaka till Danmark för att överse en

vapentransport till Israel.

Pundik fick besked av sin bataljonschef om att han hade fått 30 dagars ledighet

och att han skulle inställa sig på en adress i Tel Avv för att få vidare instruktioner.

Väl där mötte han en av sina vänner från Danmark, David Israel165 även kallad

Dodde. De fick där order om att de skulle bli körda till det militära flygfältet i

Akron för vidare transport till en för dem okänd europeisk destination, för att se-

dan flyga vidare till Köpenhamn. Väl i Köpenhamn skulle de få vidare upplys-

ningar om deras uppdrag.

Transporten skedde i ett gammal amerikanskt flygplan av modellen Flying For-

tress som var en del av de flygplan som Haganahs vapensmugglare, med bland an-

nat den sedermera borgmästaren i Jerusalem Teddy Kollek i spetsen, hade lyckats

köpa loss från ett amerikanskt överskottslager, allt för att försöka undgå FN:s

vapenembargo som riktade sig mot den nya judiska staten.166

När Pundik och Dodde flög från Akron, frågade de vart de var på väg, varpå

piloten berättade att de var på väg till »Etzion». Etzion ursprungligen namnet på

den grupp av judiska byar som blev erövrade av transjordanska trupper några

timmar efter Israels självständighetsförklaring. Nu var detta namn beteckningen

163. Pundik, 2005. s. 189.
164. Pundik beskriver ganska ingående sin del i Danmarks vapenleverenser till Israel. Pundik, 2005. s.

197-205.
165. Se listan över vilka som företog sig den ursprungliga resan från Danmark i april av 1948 på sidan

45 i denna uppsats.
166. Pundik, 2005. s. 198; Mer om dessa operationer finns bland annat beskrivet i Bercuson, David J.,

The Secret Army, New York, 1984. s. 167-171.

54



eller kodordet för den tjeckoslovakiska flygplatsen Zatek, strax utanför Prag. På

den aktuella flygplatsen hade man upprättat en bas varifrån man, med den tjeckis-

ka regeringens goda minne, transporterade vapen och ammunition, inklusive be-

slagtagna tyska flygplan av typen Messerschmitt Bf-109167, till Israel.168

Väl på plats i Tjeckoslovakien blev Pundik och hans danske vän transporterade

vidare från Zatekbasen till Prag, allt under uppsikt av tjeckiska agenter. Då de an-

länt till Tjeckoslovakien utan sina danska pass169 och var tvungna att resa vidare

från Prag till Köpenhamn utan pass. Från kontoret vid flygplatsen i Prag, blev de

ledda ut till ett väntande SAS-plan som tog dem till Köpenhamn. Väl framme på

Kastrup togs de emot av en sergeant från den danska gränspolisen. Han välkom-

nade dem hem och såg till att de kom ut från flygplatsen genom en bakdörr.170

Väl i Danmark fick de äntligen reda på vad deras uppdrag skulle gå ut på. 

Doddes og min opgave bestod i at indsamle våben, som danske modstandsgrupper
af den ene eller anden årsag havde »glemt» at aflevere til politi efter besættelsen.171

Många av vapnen var från olika kommunistiska grupper i Danmark som ville hjäl-

pa Israel i kampen mot de arabiska angriparna. Vid denna tidpunkten var Sovjet-

unionen ganska så väl inställda gentemot Israel. Bland annat var Moskva bland de

första att erkänna den nya staten och dess existens efter självständighetsförkla-

ringen den 14 maj 1948, till och med före USA:s erkännande. 

Till sin hjälp att samla in vapnen runt om i landet, framförallt på Själland, hade

de ett antal judiska ungdomar som redan sedan tidigare hade visat sitt intresse att

gå ut som frivilliga i dåvarande Haganah, men som på ett eller annat sätt inte hade

kommit till skott utan av olika anledningar stannat kvar i Danmark.172

Ett stort problem för Pundik och hans uppdragsgivare var att kunna frakta des-

sa vapen ut ur Danmark och vidare till israel utan att det skulle upptäckt och där-

167. De tjeckiska modifierade versionerna kallades för Avia S-99 och Avia S-199, varav den sistnämnda
modellen var den som kom att användas av det nybildade israeliska flygvapnet. 

168. Pundik, 2005. s. 198.
169. Passen hade de fått lämna ifrån sig vid ankomsten till Tel Aviv i samband med att de anslöt sig till

de israeliska försvarsstyrkorna. Passen fick de inte tillbaka förrän efter kriget och de bar då synliga
spår av att ha varit väl använda. Förmodligen hade man använt dessa pass för att föra folk från run-
tom i Europa till Israel. Pundik, 2005. s. 199.

170. Pundik, 2005. s. 199.
171. Pundik, 2005. s. 200.
172. Pundik, 2005. s. 200.
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med leda till en internationell kris för Danmark. Lösning blev att köpa in gamla,

stoppade möbler och fylla deras innanmäte med vapnen. Efter detta skickades de

paketerade möblerna via Frihamnen där de lastades på båtar från Svenska Orient-

linien som trafikerade rutten Göteborg-Haifa varannan vecka. Efter att alla vap-

nen var paketerade och skeppade vidare till Haifa, flög Pundik och Dodde tillbaka

till Israel via Paris-Marseilles-Athen-Cypern-Haifa.173

Vid ankomsten till Haifa, tog sig Pundik vidare till militärbasen för att inställa

sig för tjänstgöring vid sin gamla bataljon. Väl där blev han arresterad, detta då

hans permission endast gällde för 30 dagar och han hade kommit tillbaka en dag

försent. Då han var övertygad om att hans uppdrag hade varit topphemligt, kunde

han inte förklara orsaken till sin sena ankomst och fick därför spendera en dag i

arresten.174

Det han då inte visste var att både den danska polisen och tullen var medveten

om vad som försiggick. De hade fått i uppgift att se till att vapnen inte skulle falla i

orätta händer, utan att de skulle ut ur Danmark för vidare transport till Israel. Då

det hade varit en kommunistisk kupp i Prag tidigare 1948 och att det uppskattades

att det skulle kunna finnas uppemot 4 000 beväpnade kommunister i Danmark, så

medverkade de danska myndigheterna gärna med att skeppa vapnen till Israel, om

det i förlängningen skulle betyda att dessa grupper inom Danmarks gränser på så

vis avväpnades. Man slog på det sättet två flugor i en smäll.175

3.1.7 På nya uppdrag med nya uppgifter

En av Pundiks sista uppdrag under självständighetskriget var att i efterdyningarna

till mordet på Folke Bernadotte, åka till högkvarteret i Tel Aviv. Efter mordet hade

två svenska machalniks176 lagt ner sina vapen i protest mot mordet och önskat att

bli entledigade från sitt ettårskontrakt och därmed få åka hem till Sverige igen. Då

Israel ännu var i krig och med den egyptiska armén mer eller mindre kontrolle-

rande stora delar av Negevöknen och hade styrkor utanför västra delen av Jerusa-

lem, hade man ingen större förståelse för dessa svenskas handlingar. Man ansåg att

173. Pundik, 2005. s. 201.
174. Pundik, 2005. s. 205.
175. Pundik, 2005. s. 201-204.
176. Se fotnot 12 på sidan 12 om begreppet machalniks.
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det, med vårt sätt att se det nuförtiden, ett slags i-landsproblem att dessa soldater

slets mellan deras svenska och judiska identitet. Efter mycket om och med lyc-

kades således Pundik att övertala de militära myndigheterna att låta de två svens-

karna resa hem till Sverige igen.177

Detta blev, enligt Pundik, början på ett nytt kapitel i hans militära karriär. Han

fick i slutet av 1948 i uppdrag att arbeta med att börja skicka hem de frivilliga från

framförallt Skandinavien, Holland och Belgien.178

De frivillige havde spillet en vigtig rolle under de første kampe, før den israeliske,
är var kommet på benene. De talte måske kun 5% af soldaterne ved fronten, men
var af afgørende betydning i artilleriet, flyvevåbnet og søværnet der krævende pro-
fessionel kunnen.179

De skandinaviska frivilliga utgjorde, trots att de enbart utgjorde 0,2 promille eller

ca 25 000 människor, knappt 2% av de som ingick i Machal. Detta är enligt Pundik

iögonfallande och han har fortfarande inte någon förklaring på varför det var en

så pass hög uppslutning från de skandinaviska judarna när det gällde att slåss för

Israels självständighet.180

Efter kriget återvände Pundik till Danmark och arbetar sedan huvudsakligen

som journalist. År 1954 emigrerar han tillsammans med fru och barn till Israel.181

Under större delen av tiden sedan dess har han växlat mellan att arbeta och bo i

Israel och arbete i Danmark på diverse tidningar.  

3.2 The Volunteer

David Migdal Teperson var en mycket reslig person, strax över två meter lång, och

en person som stod stadigt på jorden med sina 49:or i skor.182 Jag fick möjligheten

att träffa honom på hans kontor i Kfar Shmaryahu, ett litet samhälle strax norr om

Tel Aviv, i samband med min nästan två veckor långa studieresa till Israel i maj

177. Folke Bernadotte blev mördad i september 1948, knappt 4 månader efter att kriget bröt ut. Pundik,
2005. s. 206-207.

178. Pundik, 2005. s. 207-208.
179. Pundik, 2005. s. 207.
180. Pundik, 2005. s. 208.
181. Pundik, 2005. s. 228ff.
182. Teperson, 1999. s. 139.
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månad 2008. Inför firandet av Israels 60:e självständighetsdag183, hade jag blivit in-

bjuden av Machal för att kunna samla material till min forskning om organisatio-

nen och dess historia. Migdal var en person som var minst ett huvud högre än alla

andra, trots sin aktningsvärda ålder på strax över åttio år. 

Migdal växte upp i Sydafrika och var en av de uppemot 800 frivilliga från Syd-

afrika som ställde upp för Israel i samband med självständighetskriget. Flera av

dessa frivilliga stannade sedan kvar i Israel, medan andra antingen återvände till

Sydafrika eller flyttade vidare till andra framförallt anglosaxiska länder.

Migdal hade under sin tid i Israel bland annat varit med om att bygga upp ett

stort arkiv kallat The Machal Museum, ett arkiv där allt som var värt att veta om

Machal fanns att tillgå. Han var även fram till 2008 den i Israel som hade deltagit i

alla krig som landet hade varit tvunget att utkämpa. Migdal skrev även ett antal

böcker där han bland annat berättade om bakgrunden till kriget, om de 800 frivil-

liga från Sydafrika och om olika episoder under själva självständighetskriget.

Den berättelse som jag inriktat mig på, är den som han berättar i sin självbiog-

rafiThe Volunteer. Här har jag fokuserat mig på den del av berättelsen som handlar

om hans roll i under det israeliska självständighetskriget. Av bokens drygt 250 si-

dor, handlar knappt 60 sidor om hans roll i kriget. 

3.2.1 Tiden i Sydafrika

I sin bok beskriver Migdal om sin bakgrund och sin uppväxt på den sydafrikanska

landsbygden. 

I och med att Migdal växte upp på landsbygden, hade han inte haft någon kontakt

alls med den förhållandevis stora sydafrikanska sioniströrelsen – the South Afri-

can Zionist Federation – och det var inte förrän han kom till Johannesburg strax

efter att han fyllt 20 år, som han egentligen kom i kontakt med organisationen.184

Han hade varit för ung för att delta i kriget på britternas sida mot tyskarna.

Men som alla andra judar i Sydafrika var han väl medveten om vad som hade för-

183. Yom Haatzmaut, vilket är den hebreiska benämningen på självständighetsdagen, firas enligt den
judiska kalendern vilket till skillnad mot vår Gregorianska kalender är en så kallad lunisolarkalen-
der, vilket innebär att den mäter månader i månkretslopp och år i solkretslopp. Detta leder till att
datumet för självständighetsdagen flyttar sig från år till år. 

184. Teperson, 1999. s. 87.
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siggått i Europa både innan och under andra världskriget och särskilt i samband

med Förintelsen.185

I och med Migdal hade stor erfarenhet av lantbruk, ville den sionistiska organi-

sationen i Sydafrika att han först skulle åka till en liten farm utanför Johannesburg

där det redan fanns en grupp unga judar. Deras plan var att efter ha fått mer trä-

ning i jordbruk skulle dessa ungdomar åka vidare till kibbutz Timorim i Israel.

Migdal tackade ja till erbjudandet, men med det förbehåll att han först skulle an-

sluta sig till den israeliska armén och eventuellt senare ansluta sig till kibbutzen.186

Under tiden som han och hans kamrater väntade på att få resa iväg till Israel,

passade Migdal på att arbeta i Johannesburg och därmed tjäna ihop lite extra

pengar inför resan. Han passade också på att återuppta sitt tidigare intresse för

rugby under tiden som han väntade på resan. Under sin tid ute på landsbygden

hade han haft väldigt lite kontakt med andra judiska ungdomar, men nu fick han

tillfälle att umgås desto mer med jämnåriga ungdomar med judisk börd. De bru-

kade ofta samlas på helgerna och åka ut på picknick. Medan de flesta ungdomarna

brukade åka bil ut till de ställen där de skulle ha picknick, tog Migdal cykeln istäl-

let. Han såg det som ett sätt att försöka att upprätthålla en någorlunda god kondi-

tion trots att han nu bodde i staden i stället för på landsbygden.

Vid den här tiden, trots axelmakternas nederlag i kriget, fanns olika gruppe-

ringar och partier i det sydafrikanska samhället som hade starka sympatier för fa-

scisterna och nazisterna. På söndagarna brukade de hålla sina politiska möten vid

stadshusets trappa. Där brukade huvudtalaren vråla ut både antisemitiska och

andra rasistiska slagord. De judiska ungdomarna, som Migdal umgicks med, bru-

kade komma dit i små grupper för att störa mötena. Migdal tillhörde en grupp på

drygt 20 relativt storväxta ungdomar som brukade sysselsätta sig med att träna

boxning och brottning, vilket kom väl till pass när man på en given signal puckla-

de på fascisterna och gav dem vad de tålde. De brukade inrikta sig på att ge sig på

ledaren för nazisterna och deras livvakter och ge dem rejält med stryk. Därefter

fick gruppen som Migdal ingick i springa därifrån så fort de kunde då den sydafri-

185. Teperson, 1999. s. 84.
186. Teperson, 1999. s. 87. Kibbutzen hade grundats av sydafrikanska, rumänska och egyptiska judar

några månader tidigare. Den omvandlades från kibbutz till moshav shitufi som är ett mellanting
mellan en klassisk kollektiv kibbutz och en klassisk moshav som är en mer individuellt baserad
jordbrukssammanslutning.
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kanska polisen, som ofta öppet brukade visa sina högerextrema sympatier, jagade

de judiska ungdomarna.187

3.2.2 Resan till Tel Aviv

Migdal lämnade i början av 1948 sitt arbete och började istället att träna ungdo-

marna, både de pojkar och flickor som var tänkta att åka till Timorim, att plöja

och andra jordbrukssysslor. Snart närmades sig dagen för avresan. Sionistorgani-

sationen hade utsett nio stycken ungdomar som skulle åka med ett och samma

flygplan. Då de sydafrikanska myndigheterna, förmodligen på inrådan från och på

uppdrag av britterna, visade stor misstänksamhet mot alla judiska ungdomar som

eventuellt skulle kunna tänka sig att åka till Palestina, fick gruppen uppträda som

studenter som skulle åka till Europa på studieresa. För att inte väcka misstänksam-

het eller uppmärksamhet fick de instruktioner att gå runt i par och att absolut inte

visa att de kände de andra som ingick i gruppen.188

Planen var att den utvalda ungdomsgruppen, där Migdal var en av gruppens

medlemmar, skulle åka via Kairo till olika läger, så kallade DP Camps189, främst i

Frankrike och Italien. Därifrån skulle de sedan gå ombord på något fartyg som

skulle försöka ta dem till det av britterna kontrollerade Palestina-mandatet på ille-

gal väg. En av anledningarna med att flyga just till Kairo var bland annat för att ut-

röna hur britterna i Kairo skulle reagera på en grupp judiska ungdomar som tog

sig från Sydafrika och som skulle kunna misstänkas ha sin slutdestination i

Palestina.190

Instruktionerna som gruppen fick var således att uppträda som par, inte som

en större grupp. De fick instruktioner hur de skulle uppträda och vad de skulle

säga om de skulle bli utfrågade av britterna under resan. Väl framme i Kairo skulle

gruppen skicka ett telegram med texten »all is well» till organisationen i Sydafrika

187. Ibland misstog de judiska ungdomarna Migdal för att vara en del av fascisterna på grund av hans
enorma storlek. Teperson, 1999. s. 87-88.

188. Teperson, 1999. s. 88.
189. DP Camps står för Displaced Persons, det vill säga läger för personer som hade kommit bort från

sina familjer, sin hemort eller som hade överlevt koncentrationslägrena i Europa. Många av dessa
personer i dessa läger hade en önskan att få resa vidare till Palestina-mandatet, Eretz Israel, men
britterna upprätthöll en blockad mot all judisk invandring till området.

190. Teperson, 1999. s. 88.
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om det mot förmodan hade uppstått några problem under resan. Av gruppens nio

medlemmar skulle fem stiga av vid mellanlandningen i Rom, medan de övriga

fyra skulle fortsätta till Paris som var deras slutdestinationen. Migdal och de tre

övriga ungdomarna som skulle till Paris, hade även fått instruktioner om hur och

var de, när de väl kom fram till Paris, skulle kunna kontakta sina kontaktpersoner

inom Haganah.191

Flygplanet de flög med från Johannesburg var en Douglas DC-3 Dakota, vilket

var ett av de vanligast flygplanen vid den här tiden när det gällde resor av den här

längden. Rutten gick först till Rhodesia där planet fyllde på med mer bränsle och

ännu fler passagerare, sedan vidare till Uganda och till Sudan, för att sedan slutli-

gen landa i Kairo. Väl framme i Kairo steg Migdal och hans vän Harold Evian av

planet först. De hade redan hunnit sätta sig i flygbussen när de blev kallade av en

egyptisk polisman att återvända till tullen. Väl där såg de att övriga i gruppen re-

dan befann sig där, vaktade av två egyptiska poliser. En av poliserna frågade Mig-

dal vilken religion han tillhörde, varpå Magdal svarade med på bred afrikaans att

han tillhörde den Holländska reformerta kyrkan (Dutch Reformed Church). En av

engelsmännen som stod i kön till tullen och som hörde Migdal svara polisman-

nen, intygade till polismannen följande: »Can't you see he's too big to be Jewish,

and he looks and speaks just like an Afrikaner».192

Då flygplanets radio hade gått sönder innan de hade nått Kairo, och den behöv-

des repareras för vidare färd till Europa, fick gruppen stanna kvar i Kairo tills den

var reparerad. Gruppen fick övernatta på ett finare hotell i Kairo i väntan på fort-

satt färd med flyget till Europa. Medan Migdal och Harold Evian passade på att tu-

rista tillsammans med en brittisk grupp, fick resten av den lilla sydafrikanska

gruppen spendera tiden i sina hotellrum med vakt stationerad utanför dörren.

Dagen efter var planet reparerat och färden kunde fortsätta till Europa. Vid mel-

lanlandningen i Rom steg som planerat fem av gruppens medlemmar av planet,

medan de övriga fyra fortsatte sin färd vidare till Paris. I taxin från ett av Paris

flygplatser, en taxi som de delade med två brittiska affärsmän, fick de frågan var de

kom ifrån och vad de var på väg någonstans. De svarade att de var sydafrikanska

191. Haganah blev sedermera grunden för det som blev IDF - Israel Defense Forces - Israels försvars-
makt. Teperson, 1999. s. 88.

192. Teperson, 1999. s. 89.
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studenter på studieresa i Europa. När de brittiska affärsmännen väl lämnade taxin

vände de sig till Migdal och Evian och sa »give our love to Palestine». Ryktet om

att hundratals judiska veteraner från andra världskriget var på väg till att ansluta

sig till kampen för ett fritt judiskt hemland hade redan nått Paris.193

Då gruppen anlände till Paris på en lördag, fann de att kontoret där deras kon-

takter skulle finnas var stängt. Helgen fick de spendera på annat sätt för att på

måndagen ta kontakt med Haganah. Väl i kontakt med Haganah fick de tågbiljet-

ter till Marseilles. Väl framme vid Medelhavet skickades de vidare till ett stort lä-

ger som kallades för Grande Arenas194 där de flesta som bodde där antingen var

överlevande från koncentrationsläger eller från Östeuropa. En del andra hade re-

dan tidigare försökt att komma till Palestina med båtar såsom Exodus, men blivit

stoppade av britterna och sedan tvingats att åka till de läger i Hamburg som brit-

terna hade gjort iordning för att husera de som hade försökt att bryta den brittiska

blockaden mot Palestina. Dessa hade nu tagit sig till Marseilles och var nu återi-

gen på väg till det förlovade landet.195

Migdal och hans kamrater blev uttagna till ett träningsläger som kallades Tretz

där de skulle tränas av Palyam, en undergrupp till Palmach som allmänt ansågs

vara eliten inom Haganah. På träningslägret fanns det frivilliga från en mängd oli-

ka länder såsom England, Kanada, Holland, Sydafrika, och de skandinaviska län-

derna. Migdal fick som specialuppgift, mycket på grund av sin stora kroppshydda,

att hålla koll på eventuella brittiska spioner. Man misstänkte att britterna ville lus-

ka ut när, var och hur Haganah hade tänkt att försöka ta sig till Palestina med oli-

ka fartyg. Det var mer eller mindre omöjligt att få ett visum till Palestina på legal

väg. Endast en kvot på 1 500 judar tilläts av britterna att komma till Palestina varje

månad, detta medan det mer eller mindre var fri invandring när det gällde araber

till mandatet.196

193. Det fanns hundratals, om inte tusentals, judiska veteraner från de allierades styrkor som ville och
kunde bidraga till den kommande judiska statens försvar. Problemet för dessa frivillga var att lyc-
kas ta sig förbi den brittiska blockaden. Teperson, 1999. s. 89.

194. Dit även flera andra frivilliga skickades, bland annat en del av de frivilliga svenska machalniks som
jag tidigare hade intervjuat inför min kandidatuppsats. Edwardsson. 2007. s. 40-41.

195. Teperson, 1999. s. 91-92.
196. Teperson, 1999. s. 93.
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När gruppen kom till Grande Arena hade gruppen fått nya identitetshandlingar

som Haganah hade utfärdat. Haganah hade även en avdelning som hade fullt upp

med att förfalska visumhandlingar (se liknande berättelse på sidan 46) inför försö-

ken att nå Palestina sjövägen. Visumen, som förstås var förfalskade, gav Migdal

och resten av de som sjöledes skulle försöka ta sig till Palestina, ett turistvisum till

Palestina för en tid av tre veckor. Tillsammans med alla visum gavs också namn

och adresser till personer som de skulle besöka, allt för att kunna ha en uppdiktat

historia som täckmantel utifall britterna bordade fartyget på dess resa mot Tel

Aviv.197

Namnet på fartyget som skulle ta gruppen först till Genua och sedan vidare till

Tel Aviv, var Teti och rymde ungefär 300 personer ombord. I Genua anslöt sig yt-

terligare 50 personer, varav ett tiotal finnar som hade slagits i den finska armén

tillsammans med tyskarna mot ryssarna.198

Den 14 maj låg fartyget på redden utanför hamnen i Tel Aviv. De ombord på

fartyget var osäkra på vad britterna skulle kunna tänkas göra, så man vågade inte

gå in i hamnen innan man hade fått klartecken. Plötsligt dök det upp ett antal

egyptiska Spitfires över Tel Aviv. Fartyget lättade snabbt ankar och drog sig längre

ut mot havs för att inte riskera att bli måltavla för de egyptiska flygplanen. Flygpla-

nen släppte sina bomber över Tel Aviv, men ett av flygplanen sköts ner och störta-

de på stranden strax norr om Tel Aviv. Drygt en timme senare, vid femtiden på

morgonen den 15 maj, kunde fartyget slutligen anlöpa hamnen, enligt Migdal var

det förmodligen det första fartyg som anlöpt en israelisk hamn med den nya israe-

liska flaggan hissad.199

3.2.3 Kriget bryter ut

Det hade under andra världskriget funnits en judisk brigad inom den brittiska ar-

mén. Brigaden gav flera av dem som redan befann sig inom det brittiska manda-

tets område en hel del med krigserfarenhet, men av dessa som ingick i brigaden

hade endast ett fåtal som fått tillåtelse att tjänstgöra som piloter eller inom artille-

197. Teperson, 1999. s. 92-93.
198. Finland bidrog i förhållande till sin lilla judiska befolknings storlek osedervanligt stor andel frivilli-

ga till Israels självständighetskrig, hela 29 stycken. Teperson, 1999. s. 94.
199. Teperson, 1999. s. 94, 97.
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riet. Orsaken till detta var huvudsakligen för att förhindra att judarna skulle få

denna specifika erfarenheten som de eventuellt skulle kunna använda i ett kom-

mande krig mot britterna eller mot britternas arabiska allierade. Därför var det av

ytterst vikt att det kom frivilliga från andra länder som kunde förse israelerna med

denna kunskap och erfarenhet. Den grupp av frivilliga kom att kallas för Machal200

och bestod till övervägande del av judiska veteraner och frivilliga, men det fanns

även mindre grupper av kristna som ville hjälpa den unga staten.201

Den grupp som Migdal ingick i och som hade kommit från Sydafrika, blev nu

tillsammans med alla andra frivilliga en del av organisationen Machal och därmed

också en del av den nybildade statens armé.

Tidigt på morgonen den 15 maj 1948 invaderades den nybildade judiska staten

av fem arabiska arméer. Arméer beväpnade med stridsvagnar, flygplan, artilleri

och flotta. Arméer som alla var tränade av antingen britterna eller fransmännen.202

Brittiska officerare medverkade även som militära rådgivare eller befälhavare i ex-

empelvis den transjordanska armén, som även kallades för Arabiska legionen un-

der ledning av britten Glubb Pasha.203

Den transjordanska armén, den arabiska legionen, var en del av den brittiska

ockupationsmakten inom det brittiska Palestina-mandatet och när britterna sedan

drog sig tillbaka, fanns dessa styrkor redan på plats för att hjälpa de lokala araber-

na i kriget mot Israel. Inledningsvis hade araberna uppemot 60 000 man mot Is-

raels försvarsstyrkor som bestod av knappt hälften så många och som initialt sak-

nade såväl stridsvagnar och artilleri som flygvapen och flotta.204 

200. Se en mer utförlig beskrivning av Machal på sidan 34 under avsnittet 2.3 Vilka var Machal och vad
motiverade dem? 

201. Över 70% av alla inom det israeliska flygvapnet var friviliga från andra länder, liksom över 90% av
de som bemannade radarstationerna. Fram till 1950 var det vanliga kommandospråket engelska
inom det israeliska flygvapnet. Teperson, 1999. s. 90-91.

202. Teperson, 1999. s. 94.
203. Hans egentliga namn var John Bagot Glubb och var brittisk officer. Glubb hade redan 1939 utsetts

till befälhavare för den arabiska legionen, en position som han höll fram till början av 1956. Han
blev avskedad av Jordaniens kung Hussein i samband med de spänningar mellan arabvärlden och
bland andra Storbritannien som sedermera utlöste Suezkrisen samma år. Se även Teperson, 1999. s.
95.

204. Se Teperson, 1999. s. 95-96.
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Haganah hade nu blivit en del av de israeliska försvarsstyrkorna - Zahal205 - och

bestod från början av tio brigader, vilket senare utökades till tolv. Migdal blev en

del av Alexandronibrigaden 34:e pansarfordonsbataljon. Alexandronibrigaden var

den 3:e brigaden utav de tio (senare utökades antalet till tolv) brigader som fanns i

armén vid den här tiden. Brigaden bestod av tre bataljoner varav en var den som

Migdal tillhörde. En av dessa tre bataljonerna blev mer eller mindre utraderad vid

slagen om Latrun och de som överlevde blev sedermera fördelade på de återståen-

de bataljonerna inom Alexandronibrigaden. Enligt Migdal bestod en bataljon till

en början av 200 till 300 man, men utökades allteftersom kriget fortgick och man

fick tillgång till fler man på grund av den ökande invandringen. Beväpningen be-

stod främst av vapen tillverkade från första världskriget och fram till andra världs-

kriget. Bepansringen av fordonen bestod mer av lastbilar som hade fått stålplåtar

runtomkring hytten, där det även fanns hål som man kunde se ut genom och det

även fanns skottgluggar åt sidorna. I dag hade dessa bepansrade fordon knappast

kallats för pansarbilar, men i det läge som landet befann sig i fick man ta vad som

fanns att tillgå.206

Efter några dagar tillslöt det alltfler frivilliga, så kallade machalniks, som for-

made en pluton bestående av 20 till 25 man. Plutonen bestod av män från främst

Sydafrika, Storbritannien, Norge, Sverige, Finland, men även några från Danmark,

Schweiz och USA. Alla blev uppmanade att vara ytterst sparsamma när det gällde

användandet av ammunitionen som fanns att tillgå.207

We were told not waste our ammunition as there was not much to go around, we
were to make every bullet count.208

I slutet av maj, det vill säga knappt två veckor efter det officiella krigsutbrottet, del-

tog Migdals bataljon i striderna i området mellan Netanya och Tulkarem. Här

fanns en strategiskt belägen by vid namn Tira som hölls av transjordanska trupper

tillsammans med lokal arabisk milis, en by som man försökte erövra. Här använde

205. Zahal eller Tzahal är en förkortning av det hebreiska לְיִׂשְרָאֵלהַהֲגָנָהצְבָא (uttalas Tsva ha-Hagana le-
Yisra'el) och betyder Israels försvarsmakt.

206. Teperson, 1999. s. 98.
207. Teperson, 1999. s. 98.
208. Samma sak gällde på alla fronter. Det saknades både vapen, ammunition och uniformer i början av

kriget.Teperson, 1999. s. 98-99.
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sig bataljonen av ryska frivilliga som var de kunde sköta granatkastare och liknan-

de mindre artilleripjäser.209 Ryssarna som skötte granatkastarna hade stridit i den

ryska röda armén under andra världskriget och det enda språk de kunde var rys-

ka. Den person som fungerade som en slags eldobservatör framme vid fronten

fick ge instruktionerna på hebreiska, instruktioner som sedan fick översättas till

ryska av den som befann sig närmast granatkastarna och först därefter kunde in-

struktioner om var elden skulle riktas ges. Denna långa väg för att rikta in eldgiv-

ningen, var en av de främsta anledningarna till att anfallet mot byn inte lyckades,

vilket ledde till att bataljonen fick dra sig tillbaka.210

I samma veva hade Irgun (som i folklig mun även kallades för Etzel) erövrat

byn Rosh Ha'ayin. Efter erövringen hade de lämnat en mindre grupp kvar i byn

för att försvara den mot anfall från araberna. Araberna gjorde en motoffensiv och

återtog byn efter hårda strider. Detta gjorde att Migdal och hans bataljon fick i

uppdrag att hjälpa till i försvaret av det omkringliggande området. Rosh Ha'ayin

kom senare återigen att återerövras av en av Alexandronibrigadens bataljoner,

bland annat av en bataljon som bestod av Machalsoldater från Danmark, England,

Sydafrika och Finland.211

3.2.4 Altalena

Den 11 juni blev det en FN-initierad vapenvila mellan de stridande parterna i det

forna brittiska mandatet. Trots vapenvilan så fortsatte bägge sidorna i konflikten

att patrullera längst frontavsnitten och även försöka att förstärka eller förbättra

den utrustning som man hade att tillgå. Så länge det fanns en FN-initierad vapen-

vila var även det av FN tidigare beslutade vapenembargot i kraft, i alla fall

officiellt.

Under senare delen av juni inträffade den händelse som senare kom att gå till

historien som Altalena-affären (för mer information om Altalena-affären, se si-

dorna 52-54 i denna uppsats). Migdal berättar i sin bok om att de fick order om att

delta i aktionen mot Altalena. 

209. Se liknande händelser där de ryska frivilliga bemannade artilleriet, en berättelse den gången åter-
given av Pundik, finns att läsa på sidan 51 i denna uppsats.. 

210. Teperson, 1999. s. 100.
211. Läs mer om detta på sidan 50 i samband med Pundiks berättelse. Teperson, 1999. s. 100-101. 
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We were given instructions to take part in the action. Having coming from abroad
ourselves, many of us refused to fight other Jews. We were given a choice: go to jail
or obey the orders. We went off carrying our guns, but without ammunition.212

Migdal och hans kamrater började sakta ta sig närmare stranden där man höll på

att lossa fartygets last som bestod av allehanda vapen och ammunition. Kulorna

började snart vina över deras huvuden och i samband med att de försökte ta sig

närmare stranden såg Migdal en soldat som låg ner på marken. I tron att soldaten

var skadad lyfte Migdal upp honom och bar honom tillbaka för att ge honom vård

bakom deras ställningar. När han väl var framme och lade ner honom, såg han att

mannen redan var död. Det var den första personen under kriget som Migdal

hade burit som hade varit död. 

Det blev en kort vapenvila mellan de olika grupperingarna och de satt knappt

50 meter ifrån varandra. På stranden låg det fullt av vapen och ammunition i san-

den mellan grupperna. Man ropade från bägge sidorna till varandra och alla var

allmänt upprörda över situationen. Det fanns bland annat en man som nu tillhör-

de Irgun som hade kommit till Israel med samma båt som Migdal. Mannen ropa-

de och undrade varför de blev beskjutna. Migdal ropade tillbaka och sa att de var

obeväpnade så det kunde inte ha varit de som skjutit mot dem. Det fanns även,

enligt Migdal, exempel på bröder eller kusiner som befann sig på olika sidor i

konflikten. Det var en riktigt kaosartad situation på stranden.213

I skydd av skottlossningen mellan de olika grupperna, lättade Altalena ankare

och satte kurs mot Tel Aviv. Där blev det än mer stridigheter med flera dödsoffer

på bägge sidor. Incidenten ledde till stor bitterhet mellan de olika grupperingarna

under flera år framåt. Tydligen så var Ben Gurion, enligt vad Migdal skriver, rädd

för att Irgun skulle få för sig att göra en statskupp och att det kunde vara anled-

ningen till varför Ben Gurion gick så hårt fram mot Altalena.214

Kaoset kan kanske bäst illustreras med att mannen som avfyrande den granat-

kastaren som satte eld på Altalena var en sydafrikan som var veteran från andra

212. Teperson, 1999. s. 103.
213. Teperson, 1999. s. 103.
214. Teperson, 1999. s. 104.

67



världskriget. Hans far var ledare för Herut-partiet i Sydafrika och Irgun var den

militära delen av Herutpartiet.215

Efter krigslutet 1949 så anslöt sig flera av de engelsmän och sydafrikaner som

hade överlevt Altalena till moshav Habonim, en moshav som bland andra Migdal

hade varit med och grundat. Där fick han senare tillfälle att sitta ner och samtala

med dessa män om vad som egentligen hade skett vid stranden utanför Tel Aviv.

En del av de som befann sig på fartyget berättade att de trodde att skottlossningen

kom från fientliga araber eller inte från andra judar. De hade ingen som helst

aning om vilka som besköt dem och varför. Migdal berättar i sin bok om att alla

de som var frivilliga från utlandet var oförberedda för en situation som Altalena.

Ingen av dem, inte ens Migdal, hade någon större förståelse för de motsättningar

som blev uppenbara mellan de olika falangerna på stranden och de hade svårt att

förstå hur det ens var möjligt att judar skulle slåss mot judar.216

3.2.5 Palmach och Negevbrigaden

Efter Altalena-affären blev Migdal och hans bataljon förflyttade. I samband med

förflyttningen blev han en av de fyra som blev uttagna till den första officiella kor-

pralkursen inom den israeliska armén. Förutom Migdal blev även en engelsman,

en norrman och en dansk uttagna till kursen. Engelsmannen hade stridit i Burma

under den legendariske Orde Wingate217, norrmannen hade varit i den norska ar-

mén och dansken hade varit dansk polis.218

Deras första uppgift efter kursens slut var att försöka återta byn Kula som israe-

lerna hade förlorat några dagar tidigare. Det hade varit strider där i flera om-

gångar och byn hade bytt ägare ett antal gånger. När Migdal och hans män till slut

lyckades återta byn, fann de 28 svårt lemlästade kroppar. Det var israeliska solda-

ter som hade dödats i försvaret av byn några dagar tidigare, men en del av dem

215. Teperson, 1999. s. 104.
216. Teperson, 1999. s. 104.
217. »In 1936–39, while serving as an intelligence officer in Palestine, Wingate organized night patrols

to repel Arab raids on Jewish communities along the Mosul-Haifa oil pipeline, successfully testing
his “penetration” method of light infantry operations against the enemy’s rear.» Orde Charles Wing-
ate, 2017-08-01, <https://www.britannica.com/biography/Orde-Charles-Wingate> 

218. Teperson, 1999. s. 105.
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hade skjutits till döds efter de hade lagt ner sina vapen av den transjordanska Ara-

biska legionens trupper.219

En tid efter dessa händelser – Altalena-incidenten och återerövringen av byn

Kula – ville Migdal bli förflyttad från Alexandronibrigaden till sina kamrater i Pal-

mach Negev brigaden, vilka han hade tränat med i Marseilles. Han försökte få till-

stånd till förflyttning både från sin kompanichef och från sin bataljonschef, men

bägge två vägrade att bevilja förflyttningen. Anledningen de angav var att han var

nyutbildad till korpral och att det fanns en stor brist av underofficerare, vilket

gjorde att beslutet inte kom som någon överraskning.220

När Migdal och en av hans vänner, Allen Lipman, några dagar senare var på

besök i Tel Aviv, passade de på att besöka högkvarteret för Palmach. Han förklara-

de där att han ville ansluta sig till dem då alla hans vänner var där. Av olika anled-

ningar vägrade de att låta honom och Lipman ansluta sig till gruppen. Men på väg

ut från kontoret träffade de på chauffören till gruppens befälhavare. Chauffören

berättade att de sökte efter flera som ville ha lite action utöver det vanliga.

Chauffören uppmanade dem att vara vid trapporna vid nationalteatern Habima

klockan sex morgonen efter. Efter samtalet gick Migdal och Lipman tillbaka till

sitt armébas, samlade ihop all sin utrustning, inklusive sina vapen och lämnade

dem på sängen. Migdal behöll endast sina personliga tillhörigheter och skrev se-

dan ett brev på engelska där han förklarade att han hade anslutit sig till Palmach.

Allt för att de inte skulle söka efter honom och tro att han hade råkat illa ut. På

kvällen fick han och Lipman lift in till staden och spenderade sedan natten sovan-

de på trappan till teatern. Tidigt på morgon gick de över till en av de närmaste bo-

städerna som låg mittemot teatern. Där knackade de på dörren till en av lägenhe-

terna och berättade att de var soldater som väntade på att bli upphämtade och

undrade om de kunde få en kopp kaffe medan de väntade. Det slutade med att de

blev inbjudna och fick sig serverade en rejäl frukost.221

Efter frukosten blev de hämtade av chauffören som de hade träffat dagen innan

och han tog dem till förbandets bas som allmänt kallades för Beer Ya'acov och

219. Teperson, 1999. s. 106; Denna händelse finns även dokumenterad i flera andra böcker, bland annat
i Morris, Benny, 1948: A History of the First Arab-Israeli War, New Haven and London, 2008. s.
292-293.

220. Teperson, 1999. s. 107.
221. Teperson, 1999. s. 108-109.
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som låg strax söder om Rehovot. Där blev de tilldelade olika uppgifter och blev in-

delade i den gruppen som hade hand om de bepansrade jeeparna. De kom senare

att upptäcka att de inte var ensamma när det gällde sin önskan att få tillhöra

Palmach.

Most of the Machal volunteers that joined us later were also »runaways» from ot-
her units in the Israeli army. There were some more South Africans and English-
men, who had deserted from other units, including the Air Force, in order to join
us.222

Det förband som Migdal kom att tillhöra kallades allmänt för »Animals of the Ne-

gev», vilket mycket berodde på att de var väldigt spartanska och inte var så noga

med den vanliga militär disciplin. De blev närmast ökända för sitt sätt att klä sig

och att uppföra sig.223 

There were some real earthy types among the South African volunteers. One of
them, David Teperson, 6'6, called Migdal (the Hebrew word for tower), wore a pair
of army boots, no socks, a pair of khaki shorts, a heavy belt with a big commando
knife hanging from it, a bullet belt with two shoulder straps on which it hung two
Mills grenades, an Australian slouch hat with strap he used to chew and a Stern
gun, without he said he didn't feel dressed.224

Bataljonen bestod av uppemot tolv stycken tungt bestyckade jeepar, tio till tolv

maskingevärsförsedda halvbandvagnar, samt tio till tolv bepansrade lätta lastbilar

med kanontornsmonterade maskingevär.225

Palmach hade ofta problem att få fram utrustning till sina operationer, utrust-

ning som de har enormt behov av i sina insatser i framförallt södra delen av Israel.

Enligt Migdal berodde det förmodligen på att Ben Gurion inte var så begeistrad

över gruppen som sådan då han helst ville bryta ner alla de barriärer som kunde

finnas mellan de olika vapenslagen som hade funnits innan statens bildande. Han

såg hellre att de olika förbanden och vapenslagen blev mer enade, men samtidigt

var han i desperat behov av tre brigader som Palmach bestod av. Palmachs rykt-

barhet var stor även efter krigsutbrottet, så gruppen lockade till och med en del

222. Teperson, 1999. s. 108.
223. Inte ens inom den israeliska armén var man så fast vid den strikta militära disciplinen, men här var

hierakin än lösare än vad som var fallet inom de andra förbanden och enheterna.
224. Detta var en beskrivning som skulle kunnat passa in på de flesta av de som tillhörde Negev bri-

gaden inom Palmach. Teperson, 1999. s. 115-116.
225. Teperson, 1999. s. 110.
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medlemmar från tidigare rivalen Irgun (Etzel). Detta kan visa på att efter krigsut-

brottet så åsidosatte många de mer eller mindre vattentäta skott som tidigare hade

funnits mellan de olika grupperna under mandattiden.226

Ibland var behovet av ny utrustning så desperat hos Palmach att de förfalskade

ordrar där de skrev att de hade rätt att konfiskera utrustning, material och till och

med fordon både från andra förband inom armén, men även från privatpersoner,

allt för att kunna utföra sina uppdrag på ett snabbt och effektivt sätt. 

Här kommer ett exempel på en berättelse som enligt Migdal var ganska så ty-

pisk för hur Palmach kunde agera för att få tillgång till den utrustning som de

behövde:

Upon entering the city of Tel Aviv, around the garages and workshop area of what
is today the south of Tel Aviv, we found a jeep parked in front of a workshop ent-
rance. I got off the half-track and let those who were present in the workshop
know, that the jeep was hereby confiscated. They, in response, said that the jeep was
the property of the Air Force, and that they didn't have the key. (the jeep's wheel
was locked with a chain). In the meantime, an Air Force officer arrive on the scene
and went into something of a combat position in front of me, laying his hand on
his gun. I tried to convince him with the fake letter I had, but he wasn't buying that
one. He pulled out his gun and said »over my dead body you'll get this jeep». I saw
I had no other choice left, so I shouted to the boys who stayed on the half track
»boys, load your magazines». The rattle of the magazines, and the sight of the boys
jumping off the half-track finally convinced him.227

När gruppen var ute på uppdrag så försökte de smyga förbi fiendetrupperna för att

sedan slå till där och när de minst anande det. Att utföra kommandoräder bakom

fiendens linjer blev mer eller mindre deras signum. Brigadens jeepar var tänkta att

operera i små grupper, långt bort från huvudbasen med tillräcklig proviant för tre

till fyra dagar, ibland till och med längre tid. Migdal beskriver i sin bok hur deras

fordon såg ut och att de brukade utföra sina uppdrag utifrån en pluton bestående

av fyra jeepar, där två av dem hade radioutrustning. Utöver detta var en av jeepar-

na lastade med en granatkastare och tillhörande granater. Vanligtvis bestod be-

manningen av varje jeep av tre man, fler fanns det inte plats i jeeparna när all

utrustning skulle med. Det som de fruktade mest när de var ute på uppdrag eller

räder var att råka ut för landminor. För att skydda sig mot dessa dödliga hinder

226. Teperson, 1999. s. 111.
227. Denna berättelse var nedskriven och återberättad för Migdal av hans korpral Yehuda Ben Zur Te-

person, 1999. s. 113-114.
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lade de sandsäckar på golven på jeeparna, allt för att få något slags skydd, även om

detta medförde att jeeparna tyngdes ner extra mycket och att det blev svårare att ta

med sig all den utrustning som de behövde ta med sig på sina uppdrag.228

3.2.6 Operation Horev 

Efter att Migdal och hans kamrater i den brigad som han nu tillhörde hade erövrat

Ein Hussop (dagens Hatzeva), åkte gruppen ut på en patrullering som tog dem

över till den transjordanska sidan av gränsen. Uppdraget var att se var de transjor-

danska trupperna hade sina posteringar. På tillbakavägen passade de på att med

kikarens hjälp se hur deras egna posteringar på den israeliska sidan såg ut från

den transjordanska sidan av gränsen. De blev själva förvånade över att se dussin-

tals lastbilar, stridsvagnar och bepansrade fordon vid sitt basläger. När de kom till-

baka till basen insåg de att att allt de hade sett i kikaren enbart var gjort av kar-

tonger. Detta hade inte enbart lurat dem själva ut även britterna. Britterna hade

tydligen blivit så intresserade av alla dessa fordon, att de hade krävt att FN skulle

inspektera och undersöka omfattningen av den styrka som israelerna hade samlat

i området. Detta ledde till en FN-inspektion som hade som huvuduppgift för att

utröna vilka positioner som israelerna hade i besittning. Några av Palmachs jeepar

eskorterade FN-inspektörerna i samband med deras inspektion. På grund av mi-

neringen fick de ta en stor omväg förbi minfälten. Samtidigt körde andra jeepar

igenom minfälten för att snabbt kunna ta sig upp på de olika bergstopparna för att

där hissa den israeliska flaggan. Överenskommelserna som gällde i samband med

inspektionerna gjorde att FN-inspektörerna inte fick komma alltför nära de olika

posteringarna. När FN-inspektörerna fick syn på de israeliska flaggorna vid de

olika posteringarna, markerade de dessa positionerna på kartan. Under tiden kör-

de andra jeeparna genom minfälten vidare till nästa position för att även där hissa

en flagga. Denna procedur upprepades ett antal gånger så att FN skulle tro att isra-

elerna höll ett mycket större område än vad de egentligen gjorde. Detta medförde

att FN gav felaktig information om israelernas militära styrka till britterna och

fransmännen, som bägge som mer eller mindre var allierade med arabstaterna.229

228. Teperson, 1999. s. 117-118.
229. Teperson, 1999. s. 125-126.
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Operation Horev var tänkt att rensa södra Israel, och då framförallt Negev, från

egyptiska trupper. De olika räderna var effektiva och den egyptiska armén blev ut-

kastade från området. När israelerna började närmade sig de inre delarna av den

egentliga Sinaihalvön, väster om Negevöknen, började britterna bli nervösa. De

ville inte att israelerna skulle alltför nära Suezkanalen, så de gav Israel tolv timmar

på sig att lämna Sinai, vilket israelerna också gjorde inom den utsatta tiden. Trots

tillbakadragandet fortsatte brigaden att göra enstaka räder in i Sinai för att störa

den egyptiska armén. Åtskilliga gånger såg Migdal britterna flyga sina Spitfireplan

över brigaden och vid ett tillfälle kom de brittiska piloterna i strid med några isra-

eliska dito. Det slutade med att de två israeliska piloterna, varav en var Ezer Weiz-

man sedermera president mellan åren 1993-2000, sköt ner fem brittiska Spitfires.230

I slutet av februari 1949 fick brigaden i uppdrag att erövra Eilat från egyptiska

armén. På vägen dit passade de på att iordningställa en provisorisk landningsbana

som skulle möjliggöra för israeliska DC-3:or att landa med förnödenheter på

vägen ner mot Eilat. Migdal berättade att några av jeeparna tog sig sedan en sväng

inom Sinai och stannade vid en egyptisk polispostering. De egyptiska polismän-

nen, som tillhörde den egyptiska kamelridna polisen i området, visste förmodli-

gen inte om vad kriget gick ut på, utan de bjöd på kaffe till de tillresande israeliska

kommandosoldaterna. Migdal hoppas att de egyptiska poliserna inte skulle råka

illa ut om detta kom till den egyptiska militärens vetskap.231

Väl nere i Eilat fick Migdal och hans kamrater improvisera då de insåg att de

inte hade med sig någon israelisk flagga att hissa. De fick tillverka en flagga, the

ink flag, genom att rita med blått bläck på ett lakan. Deras kompanichef Avraham

Adan, sedermera general i den israeliska armén, var den som klättrade upp och

satte dit flaggan i toppen av den provisoriska flaggstången. 232

3.3 Analys

Går det att få svar på de olika frågeställningar som ställdes i början av uppsatsen

med hjälp av de olika verktyg, metoder eller teorier – historiemedvetande, histori-

230. Teperson, 1999. s. 128-136.
231. Teperson, 1999. s. 137.
232. Teperson, 1999. s. 138.
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ebruk, narrativ historia samt krigets upplevelse- och erfarenhetshistoria – som har

legat till grund för undersökningen?233

De frågeställningar som ställdes – för en mer utförlig genomgång av dessa frågeställningar,

se kapitlet 1.4 Syfte och frågeställningar på sidan 10 – var följande:

• Hur har de frivilliga krigsveteranerna, i denna uppsatsen kallade Machalniks,

valt att skildra sin krigserfarenhet i sin självbiografiska litteratur?

• Finns det några gemensamma eller särskiljande drag i dessa berättelser

angående deras insatser under kriget 1948-49?

Det sättet som jag valde att arbeta utifrån när det gäller att få svar på frågeställ-

ningarna med hjälp av ovanstående verktyg, har varit följande:

• Den berättarstil som författaren använder sig av.

• Synen på sig själv och hur man i sin berättelse skildrar den roll man hade.

• Om det finns några påtagliga faktorer som skiljer sig mellan de andra berättel-

serna som analyseras.

Man kan se ovanstående frågeställningar som recepten, de olika berättelserna som

ingredienserna och de olika teoretiska och metodiska verktygen som redskapen

för att tillaga dessa olika rätter. Vissa av delar av de rätter som blir resultatet kom-

mer att vara besläktade med varandra, medan andra delar kommer att skilja sig

från varandra. 

3.3.1 Hur skildrar de sin krigserfarenhet och sin roll under kriget? 

När man läser de två aktuella självbiografierna slås man av hur ingående de skild-

rar sina krigsupplevelser. De skildrar sina upplevelser på ett ofta inbjudande sätt.

Med det menar jag att de bjuder in mig som läsare på ett sätt som om man satt till-

sammans med dem på ett café och att de där på stället satt med en kopp kaffe i

handen, berättade sin berättelse för mig. 

Bägge två skildrar i sina berättelser sitt liv både innan och efter tiden för kriget.

De bygger således upp en berättelse för att få oss att förstå hur, och framförallt var-

för, de gick ut som frivilliga i ett krig långt bort och ett krig som dessutom på

pappret hade en osäker utgång. Ingen av dem hade någon bakgrund inom det mi-

233. För en mer utförlig genomgång av bakgrunden till dessa »verktyg», se kapitlet 2 Tidigare forskning,
teori och metod på sidorna 11-41.
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litära. Migdal hade arbetat ute på den sydafrikanska landsbygden inom jordbruk.

Pundik hade visserligen fått en viss utbildning och vapenträning i samband med

att han genom den danska brigaden i Sverige, efter sin och ytterligare över 7 000

danska judar dramatiska flykt över sundet i oktober 1943. 

I bådas berättelser har var och en av dem en central roll, det vore konstigt an-

nars, men det finns hela tiden andra personer som dyker upp och där det kommer

en längre eller kortare förklaring till deras bakgrund, uppdrag eller öden. Den

centrala roll som de ger sig i respektive berättelse är inga hjälteroll, snarare någon

som trots omständigheter blir inblandad i sitt kanske livs äventyr.

Bägge två skildrar olika strider som de var med i, ibland faktiskt samma strider

men utifrån olika positioner, uppdrag eller roller. Migdal skildrar sig och sina

uppdrag mer som en självständig kommandosoldat som är ute på diverse uppdrag

och äventyr bakom fiendens linjer. Detta medan Pundik skildrar sina krigsupple-

velser utifrån de uppgifter som han fick sig tilldelade. Här kan särskilt nämnas det

uppdrag som han och en av hans danska kamrater fick när det gällde vapen-

smugglingen från Danmark till israel under brinnande krig i Mellanöstern (se

mer om detta i samband med avsnittet På hemligt uppdrag i Danmark på sidorna

54-56).

Utifrån deras berättelser så kan man beskriva knappast beskriva någon av dem

som krigsromantiker. Migdal beskriver hur viktigt det var att kontrollera sin räds-

la i samband med de olika uppdrag som han var inblandad i. Att det inte är som

på de olika krigsfilmerna som mer eller mindre förhärliga krig. 

It's important to know that real war is not like in the movies. There's fear, the exci-
tement, the control of yourself, and the worry for your mates. All this is difficult to
explain to someone who hasn't had the experience.234

Han förklarar med skärpa i sin bok att alla soldater som har varit i strid är rädda.

Om någon påstår att han eller hon inte har varit rädd innan, under eller efter en

strid, så har den personen inte varit i strid utan ljuger. All den träning som både

Migdal och alla andra soldater genomgick, gick mer eller mindre ut på att kunna

kontrollera sin rädsla och trots sin rädsla fortsätta med det som man måste göra,

utföra sitt uppdrag. Det är inte enbart ens eget liv som står på spel om man klap-

234. Teperson, 1999. s. 141.
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par ihop, det är även flera andras liv – både civila och vapenbröder – som kan gå

till spillo på grund av att man inte kan hantera sina känslor i stridens hetta.235

Enligt Migdal handlar det inte alltid enbart om att själv följa order eller följa

givna kommandon, utan det handlar ofta även om att själv ta beslut och initiativ.236

En av Migdals kamrater sa efter en flygattack utförd av egyptiska Spitfireplan

att »old soldiers never die, because they haven't got time, they are just busy always

looking for toilet paper».237 Fruktan fanns där alltid, fruktan att kanske inte överle-

va kriget, men för att kunna leva även efter kriget, så var man tvungen att tackla

fruktan under kriget.

Varken Migdal eller Pundik uttrycker i sina berättelser att de skulle ha varit sär-

skilt religiösa, men inte heller antireligiösa. Pundik berättade om ett tillfälla då

han låg ihopkrupen och hoppades på att hjälmen skulle skydda honom mot alla

granater föll ner omkring honom och gevärskulor som ven runt hans huvud.

Han sina känslor enligt följande: »Man siger at ingen ateist har befundet sig i en

skyttegrav under bombardement».238 

Pundik berättar i sin bok att de flesta soldater, utifrån hans egen erfarenhet,

tror att »de er begavet med et evigt liv» och att tanken på att man riskerar att dö

inte finns där förrän efteråt.

Uro ved tanken om at man kan risikere at ofre sit liv i sagens tjeneste opstår ifølge
min erfaring først når man har overlevet. Så slår fryg ten igennem troen på egen
udødelighed.239

Han berättade även om en episod där han och en kamrat som han delade tält med,

försökte förstå varandra. Kamraten var från Belgien och hade överlevt Förintelsen

tillsammans med sin syster. Pundiks skolfranska var urusel och kamratens engels-

ka var obefintlig. Där stod de och försökte överleva kriget tillsammans och lyc-

kades aldrig riktigt lära känna varandra. »Det nærmeste jeg kom ham, var da vi

begravede ham»240, berättade Pundik. Seden var att om någon dog, så fick tält-

kamraten första tjing på att välja och vraka bland den omkomnes personliga

235. Teperson, 1999. s. 141.
236. Teperson, 1999. s. 142.
237. Teperson, 1999. s. 140.
238. Pundik, 2005. s. 182.
239. Pundik, 2005. s. 147.
240. Pundik, 2005. s. 191.
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tillhörigheter. Pundik valde att behålla kamratens stövlar. Ett par stövlar som han

behöll till krigets slut. Det blev som en slags maskot där han tänkte »[l]ynet slår

ikke ned to gange i de samme støvler»241. I krig kan den som vanligtvis är rationell

bli vidskeplig i rent överlevnadssyfte. 

Pundik fick ett råd innan han åkte iväg från Danmark och det var följande:

Never volunteer for anything […] and never refuse an order.242

Enligt de iakttagelser som Pundik gjorde under kriget så var de meniga soldaterna

att betrakta såsom myror som kastades från plats till plats. Myror som inte visste

vad som försiggick eller var de var någonstans. Och i de flesta fallen verkade inte

heller ens befälen veta mycket mera. När kriget väl var igång, när det första skottet

hade avlossats, så verkade det, enligt Pundiks personliga erfarenhet, som det fanns

en slags inneboende dynamik i kriget som som var starkare än all eventuell plane-

ring, vilket gjorde att improvisationer alltmer tog över. Detta var något som han

först senare, i samband med att han läst olika historiebeskrivningar om kriget,

kom till insikt om. Då på plats fanns det ingen tid att fundera i dessa banor.243

3.3.2 Gemensamma eller särskiljande drag? 

Både Pundik och Migdal var frivilliga i samma krig, men deras bakgrund var oli-

ka. De kom från olika länder och kulturer, även om den judiska kulturen skulle

kunna sägas vara ett sammanfogande kit. Pundik berättade i sin bok att han inte

uppvuxen i ett judiskt religiöst hem, snarare i ett danskt, sekulärt, men ändock ju-

diskt hem. 

I sin berättelse återkommer både Pundik och Migdal ofta till tankar om krig

och krigets mening. Pundiks beskriver detta i följande strofer:

Hvorfor går mennesker frivilligt i krig? Den danske modstand vægelse appellerede
til mennesker der var patriotisk eller ideologisk motiveret. Men Israel var ikke vort
fædreland. Kun de færreste af os var zionister og af den overbevisning at det var i
Israel vi skulle slå os ned.244

241. Pundik, 2005. s. 192.
242. Pundik, 2005. s. 152.
243. Pundik, 2005. s. 174.
244. Pundik, 2005. s. 151.
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När det gällde Migdal hade han inte haft någon större kontakt med varken andra

judar eller med någon av de sionistiska organisationerna under sin uppväxt i Syd-

afrika innan han flyttade till Johannesburg.

Man kan fråga sig varför man går ut i krig och då särskilt varför frivilligt går

man ut i krig? Både Pundik och Migdal visste vad som hade hänt under andra

världskriget. Förintelsen var sedan krigsslutet allmänt känd av alla. Pundik och

hans familj hade lyckats undgå att skickas till nazisternas dödsläger genom att fly

till Sverige. Migdal hade varit långt ifrån händelsernas centrum och därmed und-

gått att personligen drabbas av kriget. Dock fanns det även efter kriget många hö-

gerextrema grupperingar i Sydafrika som inte lät sina sympatier med axelmakter-

na, oavsett vilka krigsförbrytelser de hade begått, vara fördolda. 

Om man jämför det beslut som Pundik och hans danska kamrater hade tagit

när de väl beslöt att åka iväg och strida flera hundra mil hemifrån, med den över-

tygelse som exempelvis den danska motståndsrörelsen hade haft i sin kamp mot

den tyska ockupationsmakten, kan man lyfta fram att den danska motståndsrörel-

sen hade på ett helt annat sätt appellerat till det danska folket med både patriotis-

ka och ideologiska motiv och skäl. De skäl som Pundik lyfter fram i sin berättelse

är knappast av nationell eller ideologisk karaktär. Iallafall inte till att börja med.

Pundiks nation var vid den här tidpunkten den danska nationen, inte någon av-

lägsen nation som kanske inte ens skulle kunna bli en nation om dess grannländer

som omgav henne fick som de ville.

Migdal visar även han till en början en nästan avsaknad av någon större ideolo-

gisk övertygelse i sin berättelse. Det är först när han kommer till Johannesburg

som han på allvar blir motiverad att gå vidare och tänka tanken att »going to to

Palestine to fight».245 Han beskrev sin färd från landsbygden och hur hans liv som

det då såg ut, tog slut efter att han kom till Johannesburg.

My country life ends here, as I move back to the big city to try and get to Palestine.
246

245. Teperson, 1999. s. 83.
246. Teperson, 1999; Teperson, 1999. s. 83.
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Migdals liv skulle aldrig mer bli detsamma som tidigare. Samma sak gällde för

Pundik. Det som de hade gemensamt var att de bägge två var beredda att sätta sitt

eget liv på spel för att hjälpa andra att få leva.

Hur kunde man annars motivera att dra ut till ett annalkande krig, som till på

köpet var över 400 mil bort som i Pundiks fall eller över 900 mil som i Migdals

fall? Pundik såg araberna, som hade lovat kasta judarna i havet, som arvtagare till

Hitler. Han och de danskar som ingick i samma grupp som han gjorde, motive-

rades av upprördhet och samhörighet. Av upprördhet över att världen inte gjorde

något för att förhindra en ny förintelse och av samhörighet med de som stod inför

krigets fasor.247

Bägge författarna beskriver sina upplevelser i kriget mellan 1948-48 som en del

av sin livsberättelse. Inte som parenteser i sina långa liv, utan snarare som avgö-

rande för hur deras fortsatta liv skulle te sig. 

Att det är inte alltid lätt att komma ihåg saker och ting som hänt för länge sedan,

vet nog de flesta utav oss. Att då komma ihåg vad som har hänt under så dramatis-

ka och traumatiska händelser som krig, är nog än svårare. Det är lätt att minnet

spelar oss alla ett spratt både nu och då. Pundik berättar att det varken var lätt att

komma ihåg exakt alla saker som hände så här långt efteråt, inte heller saker och

ting som hände i sådana extrema situationer som ett krig innebär. 

Erindring består jo ikke kan huske, men det vi vil huske. Detaljerne bliver mindre
og som afstanden i tid til den oprindelige begivenhed vokser, helt forsvinder og
erstattes med myter og digt.248

Deras berättarstilar skiljer sig delvis åt. Mycket beroende på vilket språk – inte

språk i den mening att de skriver sina berättelser på olika språk, i detta fallet på

danska respektive engelska – eller språklig stil de använder sig av i berättelsen.

Pundik blev senare journalist, medan Migdal beskriver redan på titelbladet inne i

sin bok att han var dyslektiker: »The Volunteer. The success story of a dyslexic».249

247. Pundik, 2005. s. 151.
248. Pundik, 2005. s. 178.
249. Detta står i de den bok som varit en av de två böcker som legat till grund för denna uppsats. Det

finns inget sidnumemr för försättsbladet, men det är på sidan efter titelbladet i hans bok. Teperson,
1999.
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4 Sammanfattning

I denna uppsats har jag haft som utgångspunkt två stycken självbiografier där för-

fattarna har berättat sina upplevelser i samband med Israels självständighetskrig

1948-49. Deras berättelser kan sägas vara en slags narrativ historia där de levande-

gör det förflutna. 

De två som varit föremål för min undersökning är dels Herbert Pundik ur-

sprungligen från Danmark, dels David Migdal Teperson som var ursprungligen

från Sydafrika. Deras berättelser är endast två av flera tusen frivilliga som ställde

upp på Israels sida i kampen för den nya nationens överlevnad inför hotet från de

omkringliggande grannstaternas hot om att utplåna den unga staten.

Mina frågeställningar som jag hoppades få svar på i denna undersökning var

följande:

• Hur har dessa frivilliga krigsveteraner - i denna uppsatsen kallade Machalniks

- valt att skildra sin krigserfarenhet?

• Hur är deras syn på sig själva och sin roll i samband med självständighetskriget

1948-49?

• Finns det några gemensamma eller särskiljande drag i hur de beskriver sin roll

och sin krigserfarenhet i den berättelse som ges i respektive självbiografi?

Utifrån dessa frågeställningar har jag kommit fram till att de har valt att skildra

sina krigserfarenheter ganska så lika, men att det givetsvis finns händelser som har

skildrats på olika sätt. Detta är mer eller mindre ofrånkomligt då de deras bak-

grund är olika och deras erfarenheter under kriget skilde sig åt, speciellt på grund

av att de under delar av kriget befann sig vid olika frontlinjer och därmed per au-

tomatik fick olika erfarenheter och upplevelser av kriget. Likaså skildrar de bitvis

sin roll under kriget på olika sätt, mycket beroende på deras olika bakgrunder och

förmåga att använda sig av det skrivna ordet. 

Deras eventuella gemensamma eller särskiljande drag i deras berättelser – gäl-

ler även deras språkliga berättarstil i böckerna – finns där som ett resultat av det

som precis har beskrivits, men också utifrån att deras bakgrund i olika länder. Li-
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kaså kom Pundik att under flera årtionden arbeta som skrivande journalist och

det påverkar självfallet hans sätt att beskriva sig själv och det som han upplevde

under kriget. Migdal beskriver sig själv i sin bok som en som lyckades väl trots sin

dyslexi. Migdal valde en helt annan yrkesbana efter kriget, då han började i

byggbranschen. 

Deras syn på sig själva får nog anses vara sund. De berättar både framgångar

och episoder då de var illa ute i samband med kriget. Ingen av dem skildrar sig

som hjältar, utan som vanliga människor som gjorde vad de ansåg vara rätt och

som enbart var glada att de klarade sig med livet i behåll under kriget.

För att kunna få fram en mycket bredare bild av de frivilliga som deltog i det

aktuella kriget, måste man ta använda sig av ett stora antal självbiografiska böcker,

vilket det inte fanns möjlighet att göra i denna magisteruppsats. Kanske ett upp-

slag för framtida studier och forskning. Dock finns det i dagsläget mig veterligen

inga svenska självbiografier som skildrar kriget 1948-49. Risken är stor att det inte

heller kommer att komma någon sådan bok, då de flesta av veteraner från detta

krig börjar närma sig så pass hög ålder, om de ens är vid liv längre, att minnet

börjar svika och att de därmed inte har den mentala och/eller fysiska förmågan att

sammanställa sina erfarenheter och sin historia.

Denna uppsats är ett försök att försöka sammanställa och ge en liten inblick i

två av de veteraner som stred för att Förintelsen inte skulle återupprepas tre år

efter andra världskrigets slut. De kom, de stred och de segrade – för sina kom-

mande barn och barnbarns skull.
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