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Förord

Antijudiska, antisionistiska och antisemitiska stämningar, föreställnings-
världar och uttryck är ett levande problem i den svenska samtiden. I februari 
år 2021 redovisade Malmö stad och stadens Judiska församling en undersök-
ning om situationen för judiska elever i Malmö. Den verklighet som speglas 
i rapporten ”Skolgårdsrasism, konspirationsteorier och utanförskap. En rap-
port om den judiska minoriteten i Malmös förskolor, skolor, gymnasier och 
vuxenutbildning” är skakande: ”Jude” har blivit ett skällsord som förknippas 
med smuts, girighet, makt och hämndlystnad. Skämt om Förintelsen eller om 
att Hitler hade rätt och inte gjorde ett tillräckligt bra jobb, hör till vardagen 
för judiska barn och unga i den svenska skolan och retoriken är givetvis inte 
begränsad till Malmö. I rapporten synliggörs hur skolbarn, elever och skolper-
sonal lever i – och med – ett antisemitiskt ”bakgrundsbrus”.

I Brå-rapporten Antisemitiska hatbrott från 2019 konkluderas att hatbrotten 
aktiveras av hatet mot staten Israel.1 Forskning som undersöker och frilägger 
de föreställningsvärldar och kontexter som ger upphov till och sprider antise-
mitiska idéer är därför inte enbart en viktig vetenskaplig uppgift, utan således 
även avgörande för samhällsutvecklingen. 

De svenska trossamfundens roll i spridningen av en Israelfientlig bild har 
hittills inte utforskats sammanhållet och systematiskt. I föreliggande rapport 
från Claphaminstitutet kartlägger och analyserar docenten och idéhistorikern 
 Johan Sundeen etableringen, spridningen och konsolideringen av en Israel-
fientlig opinion inom svensk kristenhet under perioden 1967 till 1982. 

Brytpunkten i Mellanösterndebatten sammanfaller i tiden med en renäs sans 
för marxistiska idéer i svensk politik, och den socialdemokratiska Broder-
skapsrörelsen har spelat en avgörande roll för framväxten av en Israelfientlig 
opinion i Sverige.

Johan Sundeen anlägger här ett historieanalytiskt perspektiv och undersöker 
hur världsbilden såg ut i de kristna kontexter där den Israelfientliga bilden 
växte fram. Vilka var de kyrkliga aktörerna, vilka var forumen för denna åsikts-
bildning och hur kan brytpunkterna ringas in och definieras? 

Rapporten ingår i det större projektet ”Den förändrade Israelbilden inom  
svenska trossamfund”, ett projekt som även undertecknad ingår i. Forsknings-
projektet syftar till att frilägga de idéer som ideologiskt och teologiskt har 
kommit att utgöra såväl grunden för som påverka trossamfundens Israelbild 
och sträcker sig över fem decennier, från 1965 och in i vår egen tid. Israel-
frågans kontinuitet och signifikans inom kristen vänster, trossamfunden som 
samhällspolitiska aktörer, ersättningsteologi och islamismen, är kärnfrågorna 
i såväl den delstudie som presenteras i föreliggande rapport som i det större 
forskningsprojektet.

1	 Brottsförebyggande	rådet,	Antisemitiska hatbrott	(Stockholm,	Norstedts	juridik,	2019).
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Det stora värdet av den historieanalys docent Johan Sundeen företar i förelig-
gande rapporten kan inte nog understrykas. Vi behöver kunskap om hur den 
moderna antisemitismen växer fram för att förstå och möta vår samtids ”bak-
grundsbrus”. Den här rapporten är ett omistligt bidrag till den kunskapen.

Annika Borg

Teologie doktor
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”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat,  
vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt –  

och det är en målsättning vi bör stödja.”

Carl-Henric Grenholm 
Svenskkyrklig Israelideolog, professor em. i etik

1  Inledning

1.1	 En	debatt	kommer	sällan	ensam2

Advokat Andreas Stenkar Karlgren uttrycker sig med skärpa, och återhållen 
indignation, när han i tidskriften Kyrka och Folk konstaterar att ”Svenska 
kyrkans nationella organisation har blivit en arena” för islamistiskt oriente-
rade frontorganisationer. Antisemitiskt belastade Islamic Relief har i likhet 
med ”andra frontorganisationer varit välrepresenterade på Svenska kyrkans 
arrangemang” under senare år. Kyrka och Folk finner det anmärkningsvärt att 
Svenska kyrkans val av samarbetspartner passerat så obemärkt: ”Att saken 
inte granskats journalistiskt i större sammanhang är besvärande.”3 

Vid samma tid som den tidigare statskyrkans förhållande till islamistiska orga-
nisationer diskuterades, så utspelade sig i Expressen ett meningsutbyte om 
Svenska kyrkans hållning till den judiska staten. Kolumnisten Susanna Birgers-
son skrev om en politisk opinions fixering vid Israel, och framhöll att: ”Många 
kristna kyrkor har utsett Israel till världens skurk, däribland Svenska kyrkan.”4 
Det utpekade trossamfundet bestred – kanske inte helt oväntat – den givna 
beskrivningen. Svenska kyrkan säger sig verka för en ”rättvis fred” i Mellanös-
tern.5 Israels ambassadör kände i sin tur inte – ej heller det oväntat – igen sig i 
den bild Svenska kyrkan sökte måla av sin egen position; ambassadör Ilan Ben 
Dov gick så långt som till att hävda att ”den som analyserar Svenska kyrkans 
politik gentemot Israel ser att den ofta är mer extrem och mer polariserande än 
den som har sitt ursprung i den arabiska världen”.6

2	 Författaren	vill	tacka	docent	Jonas	Hansson,	professor	Roger	Blomgren,	forskarstuderande	Per	Ewert,	
docent	Olof	Brunninge	samt	universitetslektor	Lennart	Berntson	för	vänligheten	att	läsa	igenom	utkast	
till	föreliggande	text	och	för	viktiga	synpunkter.	För	alla	kvarvarande	brister	kan	ingen	annan	än	under-
tecknad	lastas.

3	 Andreas	Stenkar	Karlgren,	”Svenska	kyrkan,	Broderskapsrörelsen	och	brödraskapet”,	Kyrka och Folk,	
36/2020,	2.	Den	antisemitiska	skandal	som	under	sensommaren	2020	briserade	inom	Islamic	Relief,	
blev	på	svensk	botten	i	första	hand	belastande	för	biståndsmyndigheten	SIDA.	Svenska	kyrkans	strat-
egiska	relationsbygge	till	organisationer	som	associeras	med	Muslimska	Brödraskapet,	har	emellertid	
uppmärksammats	inte	bara	av	den	marginaliserade	oppositionen	inom	Svenska	kyrkan	utan	också	
av	doktorand	Sameh	Egyptson	och	chefredaktör	Johan	Westerholm.	Se	Sameh	Egyptson,	Erövringen: 
Muslimska brödraskapets infiltration av Sverige (Höllviken,	Egyptson	Mgt	AB,	2020),	och	Johan	Wes-
terholm,	Islamismen i Sverige: Muslimska Brödraskapet (Stockholm,	Greycat	Publishing	House,	2020).

4	 Susanna	Birgersson,	”Inkvisitionen	mot	sunt	förnuft	började	med	Israel”,	Expressen,	30/8	2020.
5	 Karin	Axelsson-Zaar,	”Vi	arbetar	för	en	rättvis	fred	i	Israel	och	Palestina”,	Expressen,	1/9	2020.
6	 Ilan	Ben	Dov,	”Svenska	kyrkans	hållning	är	fientlig	mot	Israel”,	Expressen,	6/9	2020.	Svenska	kyrkan	

framförde	i	debattens	sista	inlägg	en	anklagelse	om	att	ambassadören	ägnade	sig	åt	smutskastning	
och	förvrängning.	Se	Karin	Axelsson-Zaar,	”Svenska	kyrkan	är	inte	fientlig	mot	Israel”,	Expressen,	10/9	
2020.
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I mitten av oktober hamnade Svenska kyrkan återigen i blåsväder. Denna gång 
med anledning av att kyrkoadjunkt Anna-Karin Hammar – språkrör för den 
i flera länder antisemitklassade bojkottsrörelsen BDS – hade uppmanat till 
en solidaritetsaktion med det palestinska folket. Hennes val av datum föll på 
Kristall natten, den dag då på året då Förintelsen ihågkoms genom bland annat 
offentliga manifestationer.7 Dagen var vald med omsorg. Den antisionistiska 
argumentationen har under lång tid sökt jämställa den judiska statens ageran-
de mot palestinierna med den nationalsocialistiska terror och utrotningskam-
panj som riktades mot judarna under Andra världskriget.8 

Ovanstående från hösten 2020 hämtade debatter är exempel på hur frågor 
om Svenska kyrkans relation till islamistiska organisationer och antisemitiska 
avsändare samt till staten Israel tenderar att återkomma i den offentliga debat-
ten. Debatterna om relationsbygge i islamistisk riktning och om Israelfientlig
het hör nära samman med varandra, antisemitism är en nyckelkomponent i 
båda fallen.9 Från trossamfundets egen sida motiveras relationsbygget med 
muslimska parter bland annat med behovet av religionsdialog, fredlig sam-
existens och med ambitionen att bidra till integration. Svenska kyrkan vill vara 
en aktiv aktör för en värld av grannar.10 Kritiker menar dock att Antje Jackelén 
i detta strategiska arbete har satsat på relationsbygge med fundamentalistiska 
krafter.11

Problematiken med kristna trossamfunds relationer till antisemitiska avsänd-
are begränsar sig inte till de senaste årens utveckling. I närhistoriskt minne 
finns den roll som kyrkligt relaterade aktörer spelade i 1990talets Ramiaffär.12 
Enligt utrikeskorrespondent Bengt G. Nilsson finns det en historia av ”jude-
hat” inom den teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet.13 Historiskt sett 
har teologiska vetenskapliga miljöer ofta varit en jordmån för antisemitism: 
Forskning har intresserat sig för relationen mellan protestantisk teologi och 
antisemitism i det sena 1800- och det tidiga 1900-talets Tyskland.14 

Den bristande journalistiska bevakningen av Svenska kyrkans proislamist-
iska och Israelkritiska hållning har sin motsvarighet inom den historiska 

7	 Ingrid	Byström,	”Bjöd	in	till	palestinskt	event	på	kristallnatten	–	backar	efter	kritik”,	Världen idag,	
19/10	2020.	Se	också	Johan	Westerholm,	”Så	raderar	Svenska	kyrkan	ut	minnet	av	Kristallnatten”,	
Ledarsidorna.	16/10	2020.	https://ledarsidorna.se/plus/sa-raderar-svenska-kyrkan-ut-minnet-av-	
kristallnatten/	

8	 Robert	S.	Wistrich,	From Ambivalence to Betrayal: The Left, The Jews and Israel	(Lincoln,	University	of	
Nebraska	Press,	2012),	590.

9	 För	perspektiv	på	frågan	om	Svenska	kyrkan,	islamism	och	antisemitism,	se	Annika	Borg,	”Hammaren,	
skäran,	korset	och	svärdet”,	i	Vänsterns idéer,	red	Kurt	Almquist	och	PJ	Anders	Linder	(Stockholm,	Axel	
och	Margaret	Ax:son	Johnsons	stiftelse,	2019).	Wistrich,	28,	skriver	om	tankegångar	som	är	förenande	
för	“the	radical	anti-zionist	left	in	west	and	the	global	jihad.”

10 https://www.svenskakyrkan.se/migration/envarldavgrannar.	Nedladdat	25/4	2021.
11	 Sameh	Egyptson,	”Svenska	kyrkan	har	gått	i	fällan”,	i	Kyrkans Tidning,	31/1	2019.
12	 Håkan	Arvidsson	(red),	Affären Rami-Bergman: Dokument om judefientlighet och akademisk röta i 

Sverige	(Stockholm,	Moderna	Tider,	1994).	Ramiaffären	kan	kortfattat	beskrivas	som	en	intensiv	sam-
hällsdebatt	som	uppstod	kring	två	religionsvetares	medverkan	som	expertvittnen	vid	rättegången	1989	
mot	utgivaren	av	Radio	Islam,	Ahmed	Rami.	Denne	stod	åtalad	för	hets	mot	folkgrupp.	Framförallt	Jan	
Bergman	kom	till	följd	av	sina	vittnesmål	att	anklagas	för	antisemitism.

13	 Bengt	G.	Nilsson,	Israel och hennes fiender	(Stockholm,	Ethno	Press,	2020),	150	f.
14	 Anders	Gerdmar,	Roots of Theological Anti-Semitism: German Biblical Interpretation and the Jews, 

from Herder and Semler to Kittel and Bultmann	(Leiden/Boston,	Brill,	2009).
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veten skapen.15 Undertecknad har i ett antal studier uppmärksammat den efter 
1968 inträffade vänstervridningen inom svensk kristenhet, dock utan att rikta 
ljus mot frågorna om islamism och Israelpolitik.16 Föreliggande forskningsrap-
port innefattar nämnda frågor i ett historieanalytiskt perspektiv som betonar 
betydelsen av vad som omväxlande har kallats för det långa 1968 respektive 
arvet efter 1968.17 

Genom sin storlek, och till följd av genomslaget för sin politiska opinionsbild-
ning, hamnar Svenska kyrkan ofta i debattens centrum.18 I ett idéhistoriskt per-
spektiv måste emellertid hänsyn tas till att agendasättande personkretsar och 
organisationer inom svensk kristenhet sedan slutet av 1960-talet inte sällan 
har arbetat samfundsöverskridande.19 Flera profiler tillhöriga Equmeniakyr-
kan (tidigare Svenska Missionsförbundet)20, har under de senaste decennierna 
figurerat rikligt på den Israelfientliga sidan i Mellanösternfrågan. Detta är ett 
uttryck av flera för brottet med frikyrklighetens historiskt sett kompakt Isra-
elvänliga opinion. 

En idéhistorisk framställning och analys måste vidare beakta betydelsen av de 
samhälleliga kontexter som kristen offentlighetsinriktad åsiktsspridning har 
utformats inom ramen för.21 I forskning om den svenska Mellanöstern politiken 
framhålls genomgående år 1967 som en brytningspunkt när det gäller inställ-
ningen till Israel; från och med det året började ett inom offentligheten domi-
nerade, Israelidealiserande stämningsläge att utmanas.22 Vi ser samma utveck-
ling runt om i Europa, tydligast var vändningen inom den politiska vänstern 
och inom yngre generationer.23 Ett stigmatiserande uttryck formulerat av den 

15	 Det	är	illustrativt	att	forskningsvolymen	Lennart	Sjöström	(red),	Innan murarna föll: Svenska kyrkan 
under kalla kriget	(Skellefteå,	Artos,	2019)	inte	innefattar	något	kapitel	om	Svenska	kyrkan,	Mel-
lanösternfrågan	och	kalla	kriget.

16	 Johan	Sundeen,	68-Kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989	(Stockholm,	
Bladh	by	Bladh,	2017),	och	Johan	Sundeen,	”Kalla	kriget	som	ideologistrid:	Konservativ	och	marknads-
liberal	kritik	av	Svenska	kyrkans	internationella	agerande	1965–1989”,	i	Sjöström	(red).

17	 Kjell	Östberg,	“Sweden	and	the	Long	1968:	Break	or	Continuity?”,	Scandinavian Journal of History,	
33:4,	2008;	Lennart	Berntson	och	Svante	Nordin,	Efter revolutionen: Vänstern i svensk kulturdebatt 
sedan 1968  (Stockholm:	Natur	&	Kultur,	2018).

18	 Se	t.ex.	”Partipolitikernas	kyrka:	Hur	svenska	kyrkan	blev	ett	redskap	för	svenska	politiker	i	Israel-Pal-
estina	konflikten”	(Stockholm,	Nätverket	perspektiv	på	Israel,	2013)	och	Annika	Borg,	”Två	decennier	
av	Israelhat	inom	Svenska	kyrkan”,	Världen idag,	8/1	2020.

19	 Sundeen,	68-kyrkan, passim.
20	 Equmeniakyrkan	bildades	2011	genom	en	sammanslagning	av	Svenska	Baptistsamfundet,	Metodist-

kyrkan	i	Sverige	och	Svenska	Missionskyrkan.	Svenska	Missionsförbundet	bytte	2003	namn	till	Svenska	
Missionskyrkan.

21	 Jfr	Johan	Sundeen,	Andelivets agitator: JA Eklund, kristendomen och kulturen	(Skellefteå,	Norma,	
2008),	24	ff.

22	 Henrik	Bachner,	Återkomsten:	Antisemitismen	i	Sverige	efter	1945	(Stockholm,	Natur	&	Kultur,	1999),	
153	ff;	David	Andersson,	Med skuldkänslan som drivkraft:	Om svenska Israelvänner och västfiender	
(Stockholm,	Timbro,	2017),	5	ff	och	77	ff.	För	en	översikt	över	det	sena	1960-talets	Mellanösternde-
batt,	se	Claes-Adam	Wachtmeister,	Mellanöstern i svensk opinion 1967–1970 (Stockholm,	Rabén	
och	Sjögren,	1970).	Wachtmeisters	samling	av	debattinlägg	innefattar	ej	artiklar	skrivna	av	den	unga	
kristna	vänsterns	profilgestalter.	

23 Wistrich, 20 ff och Anthony Julius, Trials of the Diaspora: A History of Antisemitism in England 
(Oxford, Oxford University Press, 2010), 441 ff.
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kristne marxisten Bruno Sollerman fångar den negativt laddade bild av Israel 
som etablerades från och med 1967: Den segrande juden.24

De radikala vindar som blåste bland akademiker i allmänhet och studenter i 
synnerhet under den senare delen av 1960-talet gick inte kristenhetens orga-
nisationer obemärkt förbi. Idéhistorikern Lena Lennerhed skriver att Frikyrk-
liga studentrörelsen (FKS) ”starkt [kom] att påverkas av tidens upprorsanda 
och frambrytande vänsteridéer”.25 Ett uttryck för den anda av politisering som 
gick genom den kristna studentvärlden var att Bo Wirmark och Bernt Jonson 
1966 manade till ”politisk medvetenhet” och ville ”sätta den kristna tron i rela-
tion till de stora världspolitiska frågorna”.26 

I 68-kyrkan: Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965–1989 begag-
nar jag begreppet åsiktskollektiv för att karakterisera de samfundsöverskrid-
ande vänsterpolitiska nätverk som etablerades i slutet av 1960-talet inom 
FKS, och i den genom en sammanslagning tillkomna Kristna Studentrörelsen 
i Sverige (KRISS). Ur detta åsiktskollektiv kom flera professorer, biskopar och 
ett par ärkebiskopar att stiga fram.27 Till följd av sin segerrika marsch genom 
institutionerna har den kristna 68-radikalismen liknats vid rännilen som blev 
till en flod.28

1.2	 Forskningsrapportens	syfte	

Syftet med föreliggande rapport är att kartlägga och analysera etableringen, 
spridningen och konsolideringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristen
het. Det är sålunda inte fördömanden av Israels politik i sig som har varit mitt 
studieföremål utan aggression mot staten och dess judiska innebyggare. Rap-
porten avgränsas till att kartlägga och analysera den kristna 68-vänsterns roll 
för nämnda processer. Jag intresserar mig också för mottagandet av de radikal-
iserade kristna gruppernas åsiktsbildning i Mellanösternfrågan. 

Rapporten söker svar på följande frågeställningar:
1) Vilka nyckelaktörer kan identifieras i etableringen av en Israelfientlig 

 opinion inom delar av svensk kristenhet?
2) Hur såg den världsbild ut inom vilken en Israelfientlig opinion växte sig 

stark?
3) Vilken roll spelade profana ideologiska respektive teologiska argument 

under etableringsprocessen?

24	 Bruno	Sollerman,	”Val	av	solidaritet	går	före	fakta”,	Kristet Forum,	3/1980,	3.	Sollerman	driver	tesen	
att	kyrkan	historiskt	sett	tenderat	att	ställa	sig	på	den	segrande	sidan	och	att	en	majoritet	kristna	
nu	i	konsekvensen	namn	står	bakom	den	sionistiska	kraft	som	han	etiketterar	”Israel-Ahlmark”.	Den	
Ahlmark	som	åsyftas	är	Per	Ahlmark,	under	en	tid	folkpartiledare,	grundare	av	Svenska	antisemitiska	
kommittén	och	engagerad	Israelvän.	

25	 Lena	Lennerhed,	Frikyrklighetens avantgarde: Sveriges fria kyrkliga studentförening under 1960-ta-
let (Stockholm,	Stockholms	universitet,	1989),	1.	

26	 Den	till	FKS	årsmöte	1966	ställda	motionen	citerad	efter	Lennerhed,	40.	Lennerhed	uppfattar	1965	
som	ett	brytningsår	i	Frikyrkliga	Studentrörelsens	utveckling,	en	tidpunkt	från	och	med	vilken	organisa-
tionen	i	högre	utsträckning	riktar	in	sig	på	utåtriktad	opinionsbildande	aktivitet.		

27	 Sundeen,	68-kyrkan,	31–39.	
28	 Gunnar	Hyltén-Cavallius,	Rännil blev till flod: Nätverket kring 68-kyrkan och tidskriften Inter Nos i 

Lund	(Malmö,	Universeus,	2019).	
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4) Vilka uttryck tog sig mottagandet av de nya Israelkritiska kristna 
meningsyttringarna?

5) Inom vilka samhällssfärer/arenor fick den Israelfientliga delen av kristen-
heten genomslag?

Avgränsningen i tid för föreliggande studies empiriska del har satts till period-
en 1967–1982. Start- respektive slutpunkten utgörs av två år som i tidigare 
forskning har identifierats som brytpunkter för förändringar i svensk Israel
opinion.29 Det huvudsakliga primärmaterialet utgörs av samtliga nummer av 
Kristet Forum – organ för FKS och därefter för KRISS – mellan 1965–1982, och 
av böcker i Israelfrågan utgivna av profiler inom svensk kristen vänster.30 För 
att täcka in den receptionshistoriska aspekten av undersökningens syfte har 
samtliga nummer av Palestinsk Front, organ för Palestinagrupperna i Sveri-
ge, samt kulturtidskriften Judisk Krönika under undersökningsperioden gåtts 
 igenom.

2.	 Idéhistorisk	bakgrund
Den	ideologiska	vändpunktens	år

I en internationell översikt lyfts Sverige fram som ett land där en Israel kritisk 
opinion har gjort sig särskilt starkt gällande inom de politiska och mass mediala 
eliterna.31 Brytpunkten i Mellanösterndebatten sammanfaller i tiden med en 
renässans för marxistiska idéer i svensk politik.32 Fram till de radi kala 60-tals-
stämningarnas genombrott och junikriget 1967 hade det social demokratiska 
partiet otvetydigt stått bakom Israel.33 I flera avseenden på minde samhälls
byggena i de bägge länderna om varandra. Socialdemokratin hade en sam-
hällsbärande ställning i Sverige såväl som i Israel.34 Efter 1967 kom ett par 
av SAP:s sidoorganisationer att radikalt byta sida i Mellanösternfrågan. Social-
demokraten Göran Holmberg har kritiskt uppmärksammat Broderskaps-
rörelsens35 roll i sammanhanget och uppmanat till granskning av antiisraeliska 
och antisemitiska analyser med kristna avsändare.36 

29	 Bachner,	232–342	respektive	kapitel	6.
30	 Ulf	Bjereld,	Svensk Mellanösternpolitik	(Stockholm,	Carlssons,	1988),	186,	konstaterar	att	utgivningen	

av	debattböcker	i	Palestinafrågan	får	en	stor	omfattning	efter	kriget	1967.
31 Wistrich, 580. Jfr. Bengt G. Nilsson, 299 f.
32	 Göran	Therborn,	”Brytningarnas	och	genombrottens	årtionde:	Den	nya	vänstern	och	resten	av	60-ta-

let”,	i	Vikström,	L.	(red),	Marx i Sverige: 100 år med Marx i svensk historia, vetenskap och politik 
(Stockholm,	Arbetarkultur,	1983).

33	 Andersson,	20.
34	 Ulf	Bjereld	och	Ulf	Carmesund,	”Israel	och	Palestina	60	år	i	våra	röda	hjärtan”,	i	Ulf	Bjereld	och	Ulf	Car-

nesund	(red),	Israel och Palestina: 60 år i våra röda hjärtan	(Stockholm,	Hjalmarsson	och	Högberg,	
2008),	7	f.	

35	 Broderskapsrörelsen	(Sveriges	kristna	socialdemokraters	förbund)	är	socialdemokratins	sidoorgan-
isation	för	kristna	medlemmar.	Numera	har	organisationen	bytt	såväl	namn	som	inriktning:	Tro	och	
Solidaritet	är	en	interreligiös	socialdemokratisk	plattform.	För	en	historisk	framställning,	se	Harald	
Lundberg,	Broderskapsrörelsen (S) i svensk politik: Studie rörande ståndpunkter och praktiskt 
politiskt handlande	(Stockholm,	Sveriges	kristna	socialdemokratiska	förbund,	1988).	

36	 Göran	Holmberg,	”Hur	Israel	fick	en	plats	i	mitt	röda	hjärta”,	i	Bjereld	och	Carnesund	(red),	97.	Holm-
berg	är	den	enda	uttalat	proisraeliska	rösten	i	denna	av	socialdemokratiska	Mellanösterndebattörer	
sammansatta	antologi.	
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Tillsammans med 1945 och 1989, tillhör 1968 de stora märkesåren i efterkrigs-
tidens historia. Studentrevoltens eruptionsår är inte bara ett tids- utan också 
ett kulturbegrepp. ”68” står som en symbol för en hel idé- och kulturhistorisk 
epok.37 Den av marxism-leninism präglade 68-radikalismen uppstod emeller-
tid inte över en natt, preludiet har ett eget symbolår. 1965 sker genombrottet i 
Sverige för den formation i offentligheten som vann namnet den nya vänstern, 
och som profilerade sig i motsättning dels mot stalinismen, dels mot en till 
kapitalismen anpassad socialdemokrati.38 Genomslaget för den nya vänstern 
blev enormt och varaktigt. I sin doktorsavhandling om de svenska kultursidor-
na konstaterar idéhistorikern Anders Frenander att vänstern 1965 etablerade 
en dominans som problemformulerare. Han talar om Strömkantringens år.39

År 1965 lades grunden för en världsbild som utmanade den sedan krigsslu-
tet rådande idépolitiska agendan – kretsande kring frågan om demokrati eller 
diktatur. I Sverige kom det efterkrigsperspektiv som hade tolkningsföreträ-
de att personifieras av statsvetaren och publicisten Herbert Tingsten. Med 
den nya vänstern fick spänningsfältet mellan det demokratiska Väst och det 
kommunistiska Östeuropa, en konkurrent i motsatsen mellan rika och fattiga 
länder, vars geografiska skiljelinje gick mellan Nord och Syd. Med marxistis-
ka teorier som grundval förklarades välståndet i västvärlden vara ett resultat 
av utsugningen av den tredje världen.40 Skamkänsla var en viktig emotionell 
drivkraft för den nya vänstern. Den vite mannens skuld blev ett tema som tog 
sig aggressiva och stundom hatliknande uttryck.41 Som förebildliga exempel 
för den tredje världen lyfte den radikala 60-talsvänstern fram totalitära kom-
muniststater som Kina, Nordkorea och Kuba. För en kristen marxist som Per 
Frostin antog diktatorer som Fidel Castro, Mao Zedong och Ho Chi Min profe-
ters skepnad.42

I centrum för radikaliseringen under 1960-talets andra hälft, och för före-
ställningar om den ”imperialistiska” och ”rasistiska” västvärldens ondska, 
stod givetvis det genom TV-mediet förmedlade Vietnamkriget. Engagemanget 
för Vietnam har sagts utgöra roten till hela den småningom vitt förgrenade 
68-rörelsen.43 Den proisraeliske författaren David Andersson konstaterar: 
”Att Vietnamdebatten blev så intensiv ledde till att också andra debatter, som 
den om Mellanöstern, kom att pressas in i ett Vietnamperspektiv.”44 I likhet 
med FNL-rörelsen kom viktiga delar av Palestinagrupperna att domineras av 

37	 En	för	kultur-	och	epokbegreppet	”68”	betecknande	boktitel	är	Martin	Klimke	och	Joachim	Scharloth,	
1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977 (New	York,	Polgrave	Machmillan,	
2008). Se	också	Martin	Wiklund,	Historia som domstol: Historisk värdering och retorisk argumenter-
ing kring ”68”	(Nora,	Nya	Doxa,	2012). 

38	 Therborn,	passim.
39	 Anders	Frenander,	Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kultur-

debatt	(Göteborg,	Göteborgs	Universitet,	1998),	138	ff.	
40	 För	en	introduktion	till	1965	års	världsbild,	se	t	ex	Andersson,	23–53.
41	 Andersson,	142.	Se	också	Berntson	och	Nordin,	35.
42	 Sundeen,	68-kyrkan,	173	f.	
43	 Håkan	Arvidsson,	”Minne	av	68”,	i	Kim	Salomon	och	Göran	Blomqvist	(red),	Det röda Lund: Berättels-

er om 1968 och studentrevolten	(Lund,	Lunds	universitetshistoriska	sällskap,	1998),	50.
44	 Andersson,	50.	Jfr	Wistrich,	14.
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 maoistiska profiler och partier.45 Palestinagrupperna nådde dock aldrig samma 
genomslag som FNL-rörelsen. Sympatierna för Israel vägde således länge över 
i den allmänna opinionen.46 

I historisk forskning har de ovan antydda världsbilderna begreppsliggjorts 
som konflikt- respektive protestberättelsen. I konfliktföreställningens narrativ 
beskrivs det kalla kriget som ett existentiellt drama, en kraftmätning mellan gott 
och ont; öppna samhällen mot totalitära. Berättelsen spinner kring västvärl-
dens försvar av folkstyre, frihet samt mänskliga fri- och rättigheter.47 Protest-
berättelsens narrativ spelar ut imperialister mot koloniserade folk. Om Europa 
är huvudskådeplats för konfliktberättelsens kalla krig, står tredje världen i cen-
trum för protestberättelsen, som regel med USA i rollen som skurk. Ett försvar 
för socialismens idéer är en viktig del av protestföreställningen.48 I en uppsats 
om Svenska kyrkans internationella agerande under kalla kriget har jag kunnat 
konstatera att: ”I den kristna vänsterns intellektuella miljöer har så gott som 
samtliga beståndsdelar i protestberättelsen en framträdande plats, det gäller 
t.ex. nord-syd-dimensionen med sitt starka engagemang för tredje världen, 
revolutionsromantiken, antiamerikanismen och atomvapenmotståndet.”49 

Det är i ovanstående ideologiska kontext som den på 1960-talet framväxande 
Israelfientligheten ingår. Kampen för Palestiniernas sak är i hög grad en vari-
ant av striden mot Västvärlden, USA och kapitalismen.

3. Resultatredovisning
3.1 År	1967:	En	historisk	brytpunkt	i	Israeldebatten

Allt sedan Israels grundläggande år 1948 hade frikyrkligheten som en man 
stått upp bakom staten. Inte sällan skedde denna legitimeringsprocess under 
åberopande av bibliska källor.50 Kring mitten av 1960-talet ändrades dessa 
förhållanden. Profan ideologi kom att konkurrera med teologi; ett faktum som 
påtagligt bidrog till att bryta Israelvännernas tolkningsföreträde inom delar av 
svensk kristenhet. 

När en ny anti-Israelisk opinion etablerades i kölvattnet efter sexdagars kriget 
var det några författare med tydlig socialistisk profil som gick i bräschen. 
En protestaktion i Stockholm, vid vilken Jan Myrdal och den inom 60-tals-
radikalismens led framträdande profilen Göran Palm agerade agitatorer, har 

45	 Om	FNL-rörelsen	i	Sverige	se	Kim	Salomon,	Rebeller i takt med tiden: FNL-rörelsen och 60-talets politis-
ka ritualer	(Stockholm,	Rabén	och	Sjögren,	2003).	Se	också	Ingrid	Wållgren,	Mao i Sverige: Den svenska 
maoismen 1963–1986	(Stockholm,	Dialogos,	2017).

46 Andersson, 78.
47	 Rosanna	Farbøl, Koldkrigere, medløbere og røde lejesvende: Kampen om historien,	(Köpenhamn,	Gads	

forlag,	2017),	20–32.
48	 Ibid,	32–45.
49	 Sundeen,	”Kalla	kriget	som	ideologistrid”,	508	ff.	
50	 Göran	Gunner,	När tiden tar slut: Motivförskjutningar i frikyrklig apokalyptisk tolkning av det judis-

ka folket och staten Israel	(Uppsala,	Uppsala	Universitet,	1996),	172	ff.
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 betecknats som yttringens offentliga genombrott.51 I debattlitteraturens värld 
var den marxist-leninistiske författaren och journalisten Staffan Beckman det 
stora namnet vid den här tiden. Han publicerade i tät följd två böcker med de 
talande titlarna Palestina och Israel: En analys från vänster respektive Palestina 
och USA-imperialismen.52 Beckman tillhörde också initiativtagarna till bulleti-
nen Palestinsk Front, och agerade språkrör på svensk mark för den marxist- 
leninistiska och militanta PLO-grenen PFLP.53

Att den nya vänsterns tankegods gavs en arena inom den tidigare socialliberalt 
dominerade frikyrkliga studentrörelsen kan illustreras av att Jan Myrdal var 
inbjuden till Frikyrkliga studentrörelsens vintermöte 1967. Den uttalat ateist-
iske skriftställaren tog tillfället i akt att plädera för betydelsen av dialog mellan 
kristna och marxister.54 Vänsterextremismens intåg i frikyrkligheten kan också 
illustreras av att Staffan Beckmans Palestinaböcker lovordades i Kristet Forum, 
inte minst tycks recensenten ha tagit till sig budskapet om den vita människans 
ondska. Anmälaren tillskrev det antiimperialistiska perspektivet betydelse för 
att rätt förstå Mellanösternkonflikten.55 Israel karakteriseras som en kolonial 
och implicit rasistisk ”statsbildning vars existens grundar sig på andra männ-
iskors djupa ofrihet”.56 

Tillsammans med ett hätskt angrepp mot gruppresor i kommersiell regi till 
det heliga landet,57 kom den positiva recensionen av Beckmans bok att utlösa 
en våg av upprörda reaktioner från delar av läsekretsen, vilka tycktes tagna på 
sängen av den unga kristna vänsterns trumpetstötar.58 Nu visade det sig, skrev 
en senior prenumerant, att ”även inom frikyrkorörelsen finns antijudiska 
strömdrag.” 59 Kristet Forums hårt kritiserade redaktion slog fast att tidskrift-
ens linje var att solidarisera sig med ”den svagare parten i konflikten”.60

Utgången av sexdagarskriget innebar att en ny bild etablerades inte bara av 
israelerna utan också av palestinierna. En viktig del av vägskiftet 1967 är att 
västvärldens blick öppnades för palestiniernas öde – ett folk på flykt och ett 
folk utan eget land. Den propalestinska opinion som växte fram i bland annat 

51	 Andersson,	5,	betecknar	Myrdals	tal	som	”startskottet	för	den	antisionistiska	opinion	som	kom	att	
bedrivas	i	Sverige”.

52	 Staffan	Beckman,	Palestina och Israel: En analys från Vänster	(Stockholm,	Rabén	och	Sjögren,	1969),	
och	Staffan	Beckman,	Palestina och USA-imperialismen	(Stockholm,	Rabén	och	Sjögren,	1969).	

53	 Andersson,	88.
54	 Lennerhed,	41	f.	Om	den	kristet-marxistiska	dialogen,	se	Sundeen,	68-kyrkan,	kapitel	3.
55	 Ingemar	Törner,	”Vårt	vita	samvete”,	Kristet Forum,	5/1969.	
56	 Ingemar	Törner,	”Svar	från	Ingemar	Törner”,	Kristet Forum,	7/1969,	243.	För	att	inte	skapa	förvirring	

hos	nutida	läsare	är	citatet	korrigerat.	Törner	skriver	”rasistisk	satsbildning”.
57	 Per	Eric	Sandström,	”Pilgrims	färd	och	profit”,	Kristet Forum,	1969,	138.	Sandström	liknade	pastorer	

som	fungerade	som	länkar	mellan	resebyråerna	och	pilgrimerna	vid	narkotikalangare.	Sandströms	
artikel	ledde	till	en	skarpt	formulerad	ledarartikel	i Expressen,	23/5	1969,	i	vilken	KF-skribentens	
resonemang	och	liknelser	beskrevs	som	befängda	och	groteska.	

58	 Se	t.ex.	L.	Bertil	Strömberg,	”Samvete	och	arabpropaganda”	och	Ragnar	Widman,	”Båda	har	rätt	
att	leva”,	bägge	inläggen	publicerade	i	Kristet Forum,	7/1969,	242	respektive	243	f.	Lennerhed,	43,	
poängterar	att	utvecklingen	inom	Frikyrkliga	studentförbundet	under	senare	halvan	av	1960-talet	
skapade	en	generationskonflikt.	

59 Helge Andersson, ”Proarabiskt Kristet Forum?”, Kristet Forum, 7/1969, 244.
60	 ”Svar	från	red”,	Kristet Forum,	7/1969,	246.	Till	följd	av	det	allmänna	politiska	omslaget	inom	FKS	

både	tappade	och	vann	Kristet Forum	icke	obetydliga	grupper	av	prenumeranter.	Delar	av	läsekretsen	
byttes	med	andra	ord	ut	när	kursen	lades	om	under	perioden	1965–1970.	Se	Lennerhed,	34	f.
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Sverige var långt ifrån enbart betingad av motvilja mot Israel och sionismen, 
utan vilade också på en ”en genuin sympati med palestinierna som förfördelad 
[…] part”.61 

De israeliska landvinningar som gjordes under junikriget kom att ge konflikten 
i Mellanöstern en annan innebörd. Tidigare hade israeler ställts mot araber, 
nu blev palestinier den huvudsakliga motparten. Införseln av det palestinska 
folket som en huvudaktör i dramat kom att få stor påverkan på opinionsbild-
ningen och leda till en radikal omtolkning av konfliktens natur. Där den tidi-
gare handlat om det judiska folkets kamp mot de arabiska staterna, ställdes 
nu två nationskollektivs anspråk på samma territorium i fokus. Därmed för-
sköts också styrkeförhållandena. Israel tilldelades rollen som stridigheternas 
Goliat. Det existentiella hot som vilat över Israel allt sedan statens tillkomst 
1948 lämnade konfliktscenens starkast belysta yta.62 In i vår samtid har emel-
lertid Israel vänliga intellektuella och debattörer i Sverige hållit fast vid detta 
perspektiv. Den judiska statens situation och agerande går inte att förstå med 
mindre än att hennes utsatta läge i en omgivning av despotiska och militarise-
rade, fientliga stater beaktas.63

Som en effekt av Israelkritiken kring 1967 började antijudiska föreställning-
ar som legat i träda sedan andra världskriget att komma till uttryck på nytt. 
Denna gång dock inte med nationalsocialistiska företecken, utan i annan ide-
ologisk sömnad.64 Det antisionistiska budskap som med intensitet kom att 
spridas efter 1967 utgick huvudsakligen från två kraftfält – ett marxistiskt och 
ett kristet.65 Inom Kristna studentrörelsen i Sverige möttes dessa idéhistoriskt 
sett väsensskilda läror. Den kristna vänstern ville se en syntes.66 Författarna 
till pamfletten Kristen vänster – vars framsida pryds av en Jesusgestalt med 
en gloria tecknad med slagordet ”Med FNL för Vietnams folk” – förklarade sig 
vara en integrerad del, ”ett markant inslag”, inom den nya vänstern.67 

Idéhistorikern Henrik Bachner skriver att ”antisionismen blev en central 
beståndsdel i den nymarxistiska självidentifikationen och världsåskådning-
en”.68 I ett längre historiskt perspektiv framstår de antijudiska stämningar som 
blossade upp på 1960-talet inte som egentliga nyheter, utan som varianter på 
antisemitiska narrativ som legat i träda under åren 1945–1967; en period som 

61	 Bachner,	155.	Till	bilden	hör	att	Palestinagrupperna	i	Sverige	bedrev	ett	omfattande	humanitärt	arbete	
i	spåren	av	junikriget	1967.	Se	Sigbert	Axelsson,	”Palestina	och	Israel	i	flera	generationers	blickfång”,	i	
Bjereld	och	Carmesund	(red),	50.	Wistrich,	309,	konstaterar	att	palestiniernas	situation	i	sig	knappast	
kan	förklara	den	särskilda	intensitet	och	fördomsflora	som	omger	judarna	som	folk	och	Israel	som	
nation.		

62	 Karakteristiskt	för	den	före	1967	rådande	Israelbilden	är	att	Olof	Palme,	som	senare	blev	en	stor	PLO-
vän,	ett	par	veckor	före	junikriget,	med	syftning	på	den	judiska	staten,	talade	om	”den	sympati	som	
man	alltid	känner	för	den	lilla	nationen	som	vill	hävda	sin	rätt	att	själv	forma	sitt	öde”.	Palme	citerad	
efter	Andersson,	20.	Också	Stockholms	arbetarkommun	uttalade	i	anslutning	till	kriget	starkt	stöd	för	
Israels	sak.	

63	 Se	t.ex.	Lennart	Berntson,	”Arafat	valde	terrorn”,	Axess,	3/2012.
64	 Bachner,	kapitel	4.
65	 Marxistiska	och	vänsterkristna	grupper	står	i	centrum	för	Henric	Bachners	analys	av	antisemitismens	

återkomst	i	den	västerländska	offentligheten	efter	sexdagarskriget.	Se	Bachner,	kapitel	4,
66	 Sundeen,	68-kyrkan,	kapitel	3
67	 Per	Frostin	m.fl.,	Kristen vänster	(Stockholm,	Gidlunds,	1969).
68	 Bachner,	218.
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 genom sin relativa frånvaro av judehat framstår som en historisk parantes. 
 Titeln på Bachners doktorsavhandling – Återkomsten – är träffande.69 

En idéhistorisk milstolpe representerar däremot 1960-talets dialogrörelse 
mellan kristna och marxistiska intellektuella, vilken kom att främja framväxten 
av en kristen del av den nya vänstern.70 Det är därför inte ägnat att förvåna att 
den kristna 68-vänsterns antisionistiska agitation ofta framstår som en vari-
ant av marxistiska teman, stundom uttryckt med teologisk terminologi. I den 
Israel fientliga retoriken kom den kristetmarxistiska syntestanken att komp
letteras med en islam-marxistisk dito. Missionsförbundaren Kerstin Bergman 
satte 1976 hopp till Mohammad Gaddafi. Hon prisade denne kuppmakare och 
revolutionär som en ”ideologisk ledare och nyskapare”. Han sågs som repre-
sentant för en ny generation ledare som förenade islam och socialism.71 

Tredje världen-perspektivet måste tillmätas stor betydelse i formeringen av 
den antisionistiska opinionen inom kristenheten. Rörelsens mest framträdan-
de företrädare, Missionsförbundaren Sigbert Axelson, har vittnat om betydel-
sen av Israelkritiska yttringar som framfördes vid Världskyrkomötet i Uppsala 
1968 av afrikanska delegater. Efter generalförsamlingens möte i Sverige skärp-
tes tonen mot Israel åtskilligt i ekumeniska sammanhang. Uttalade propales-
tinska opinionsyttringar hörde till det internationella sammanhang som hade 
börjat avteckna sig. Kristna ledare från den fransktalande världen samlades 
sålunda till konferens med temat ”för Palestina” i Libanon 1970.72 

Palestinierna blev i den rådande vänsterradikala tidsandans tolkning ytterli-
gare en representant för det globala proletariatet. Medan araben framställdes 
som en frihetskämpe kom juden, ofta då i det nationella kollektivets gestalt, 
för 68-vänstern att anta skepnaden av klassfiende; förknippad med kapitalism 
och imperialistisk dominans och utsugning av tredje världen. Den idéhistoris-
ka huvudkällan till dessa föreställningar var Karl Marx ofta som antisemitiskt 
klassade arbete Om judefrågan.73 Marx´ pamflett fick förnyad aktualitet bland 
annat genom utgivningen 1965 av ett antal texter av den kommunistiske anfa-
dern, vilka redigerats av idéhistorikern Sven-Eric Liedman.74 Om Judefrågan 
tillhörde den litteratur som Palestinskt Front återkommande påbjöd läsning 
av.75 

69	 Rörande	historiska	uttryck	för	kristen	antisemitism,	se	Bachner,	kapitel	2.	1800-talets	socialistiska	
antisemitism	behandlas	av	Bachner,	172–187.

70	 Sundeen,	68-kyrkan, kapitel	3.	
71	 Bachner,	302.
72	 Axelson,	”Palestina	och	Israel	i	flera	generationers	blickfång”,	56	f.	Om	Uppsala	68,	se	Jonas	Jonson,	

Ekumenik på världens villkor: Kyrkornas världsråd i den ekumeniska rörelsen efter Uppsala 68 
(Stockholm,	Verbum,	2008),	särskilt	kapitel	1	och	2.	Sundeen,	68-kyrkan,	64–73,	belyser	den	be-
tydelse	Uppsala	68	hade	för	den	politiska	väckelsens	generation.			

73	 Bachner,	177–187	samt	249–260.	Se	också	Einhart	Lorentz,	”Arbetarrörelsen	och	antisemitismen”,	i	
Trond	Berg	Eriksen,	Håkon	Harket	och	Einhart	Lorentz,	Judehatets svarta bok: Antisemitismens histo-
ria från antiken till idag	(Stockholm,	Bonniers,	2008),	464	ff.

74	 Karl	Marx,	Människans frigörelse: Karl Marx i urval av Sven-Eric Liedman	(Stockholm,	Bonnier,	
1965).

75	 Rekommendationen	av	Marx	bok	uttrycktes	återkommande	under	sektionen	”Litteraturhänvisningar”	
i	den	svenska	palestinarörelsens	viktigaste	organ.	Se	t	ex	”Litteraturhänvisningar”,	Palestinsk Front,	
2/1969,	28.



15

I en intervju år 2020 påminner oss den brittiska labourpolitikern Margaret 
Hogde om aktualiteten av dessa perspektiv. Hon har i egenskap av judinna 
varit hårt ansatt av antisemitism inifrån det egna partiet. Hodge hänför jude-
hatet inom det brittiska arbetarpartiet till den yttersta vänsterns världsbild. 
Judar, framhåller hon, förknippas med kapitalism, imperialism och USA: ”De 
hatar västlig imperialism mer än något annat, och för dem har konflikten 
mellan  Israel och palestinierna blivit symbolen för allt, vad som är förkastligt 
med västlig imperialism. De är också extremt antiamerikanska.”76 Även om den 
svenska socialdemokratin inte har haft problem med antisemitism av samma 
dignitet som Labour under Jeremy Corbyn har utbrott av antijudiskhet inom 
bland annat SSU varit ett besvärande faktum under senare år.77

3.2 Kristen	antisionism	av	1960-talssnitt

Den växande antiisraeliska opinionen i svensk offentlighet gjorde avtryck 
bland annat i bokfloden. I Palestinsk Front konstaterades med tillfredsstäl-
lelse 1969 att ”litteraturen om den anti-imperialistiska kampen i Västasien 
har mångdubblats sedan kriget 1967, dels genom […] det israeliska anfallet 
mot arabstaterna […] dels genom den palestinska befrielserörelsens snabba 
utveckling”.78 Till de kristna bidragen till nämnda bokflöde hör den 1969 utgiv-
na Israel – det förlorade landet, i vilken företrädare för Kristna Studentrörelsen 
i Sverige och Svenska Missionsförbundet medverkade.79 Titeln kan ses som ett 
illustrativt uttryck för att Israel genom sin seger i kriget, och genom att sam-
manföras med världsskurken USA, definitivt hade upphört att identifieras som 
ett vänsterprojekt.80 Kollektivistiska inslag i det israeliska nybyggarsamhället, 
då inte minst organisering av jordbruk i kibbutzer, hade bidragit till att skänka 
ett visst socialistiskt sken åt den judiska staten. Efter 1950-talet började dock 
kibbutzernas tillbakagång.81 Som framgått såg 1965 års vänster i Israel snarare 
ett kapitalistiskt mini-USA. 

I Israel – det förlorade landet svarade KRISS:aren Jim Walch för en linjetals-
liknande artikel rubricerad ”en ideologisk och teologisk kritik av sionismen”.82 
Walchs artikel visar hur 1965 års världsbild har färgat av sig på Mellanöstern-
konflikten i allmänhet och på bilden av Israel i synnerhet: ”Vi kritiserar Israel 

76	 Mette	Rodgers,	”Den	sidste	jöde”,	Weekendavisen,	23/12	2020.	För	ett	standardverk	om	antiameri-
kanska	narrativ,	se	Paul	Hollander,	Anti-Americanism: Critiques at home and abroad 1965-1990	(New	
York,	Oxford	University	press,	1992).

77	 Se	t.ex.	Blanche	Sande,	”Antisemitismen	är	en	skam	för	vänstern”,	Smedjan,	7/5	2019.
78	 ”Progressiv	Palestinalitteratur”,	Palestinsk Front,	3-4/1969.
79	 Jim	Walch	och	Erik	Åberg	(red),	Israel – det förlorade landet	(Sollentuna,	Z-förlaget,	1970),	102.
80	 Jfr	Bengt	G.	Nilsson,	177.	För	ett	översiktligt	perspektiv	på	den	politiska	vänsterns	syn	på	judendomen,	

judarna	och	Israel	från	Ryska	revolutionen	fram	till	idag,	se	Colin	Shindler,	Israel and The European 
Left: Between Solidarity and Delegitimization	(New	York/London,	Continuum,	2012).

81 Om kibbutzsystemets plats i utopismens idéhistoria, se Gregory Clayes, Utopia: The History of an 
Idea (London, Thames and Hudson, 2020), 123.

82 Att ideologisk kritik kommer före teologisk kritik i rubriken är noterbart såväl som rättvisande 
för innehållet i Walchs uppsats. Den teologiska profilen på den kristna 68vänstern var fram till 
mitten av 1970-talet jämförelsevis svag. Se Sundeen, 68-kyrkan, framförallt 135–142. Signifikativt 
för rörelsens ideologiska fokus är en skrivning i Kristen vänster: ”Det är angeläget att betona att 
den socialism vi eftersträvar inte är	mer	´kristen´än	övrig	socialism”. Per	Frostin,	Carl-Henric	Gren-
holm,	Martin	Lind	och	Ingmar	Näslund,	”Förord”,	i	Frostin	m	fl,	10.
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i dess egenskap av företrädare för västliga värderingar och västlig imperia-
lism, för dess intrång i tredje världen.”83 Israel – den kollektive juden – får för-
kroppsliga den teknikkritiska nya vänsterns bild av ett i den materiella och 
industriella formen stelnat Västerland.84 ”Sionisterna” sägs sålunda ha skapat 
”en nation av producenter, tekniker och krigare”; en nation impregnerad med 
”västerlandets kulturmönster”.85 Längre ner på 1965 års värdeskala kunde ett 
land knappast stå.

Walchs artikel går, i likhet med den kristna antisionismen i stort, inte ut på 
att kritisera israelisk ockupationspolitik. Det som ifrågasätts är Israels existens 
som stat; nationsbildningen utgör en europeisk svulst på den arabiska krop-
pen. Att Israels tillväxt i hög grad skett genom tillflöde av judiska flyktingar 
från det övriga Mellanöstern tas inte med i beräkningen.86 Svulsten sågs som 
ett hot inte bara mot palestinierna utan mot hela ”arabvärlden” – aggressions-
makten Israel stod enligt Walch redo ”att slå till mot Amman, Damaskus och 
Kairo”.87 Problemet var inte bara militärt utan framförallt ideologiskt till sin 
natur. Genom den hotbild som militärstaten Israel sades utgöra kunde arabis-
ka länder bibehålla en elitär prägel, och vinna folklig acceptans för att bromsa 
”den sociala utvecklingen”.88

Herbert Tingsten framlade i den 1967 på nytt utgivna boken Det hotade Israel 
tre övergripande legitimeringsargument för den judiska statens rätt att exis-
tera. Tingsten skrev om den historiska rätten, grundad i Israel som judarnas 
existentiella hemort på jorden, om kulturarbetets rätt, förvärvad genom den 
snabba utveckling som nationen genomgått samt om lidandets rätt, grundad 
i den exceptionella förföljelse som det judiska folket fått utstå.89 Walchs anti-
sionistiska agenda innebär ett underkännande av alla dessa tre argument. 

Att bedriva ideologisk och teologisk kritik av sionismen är enligt Walchs synsätt 
att visa solidaritet med dem som ”kämpar för befrielse”; de som längtar efter 
att kolonialismens och utsugningens bojor ska krossas; som väntar på Väster-
landets undergång.90 Hans artikel är ett idealtypiskt exempel på en utstuderat 
anti-transcendent, förvärldsligad, kristendom. I utopisk anda gör han sig bilder 
av ett Guds rike på jorden; ett lyckoland där rättfärdigheten bor.91 Samtidens 
teologiska tänkande sägs ha upptäckt ”att Kristus, försoning och förnyelse 
finns i världens rasmotsättningar, i spänningen mellan nationer och klasser, 
i arbetsförhållanden m.m.”92 För att det goda ska segra måste det onda först 
avlägsnas. Walch menar att israel är en ond, rasistisk stat i samma mån som 

83	 Jim	Walch,	”En	ideologisk	och	teologisk	kritik	av	Sionismen”,	i	Walch	och	Åberg	(red),	20.	
84	 Inom	den	kristna	vänstern	var	Elisabet	Hermodsson	en	ledande	representant	för	teknikkritiska	synsätt.	

Se	Sundeen,	68-kyrkan,	82	ff.
85	 Walch,	13.
86	 Wistrich,	522.
87	 Walch,	4.
88 Ibid 
89	 Tingstens	resonemang	återgivna	efter	Andersson,	18	f.
90	 Walch,	7	f.	
91	 För	en	idéhistorisk	utredning	av	förhållandet	mellan	kristendom,	utopism	och	socialism,	se	Johan	

Sundeen,	”Jakten	på	paradiset”,	i	Almqvist	och	Linder	(red),	13–26.	
92	 Walch,	11.
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Sydafrika och Rhodesia. I strävan efter etnisk renhet söker den judiska staten 
”eliminera palestinaaraberna”.93 KRISS-medlemmen Jim Walchs resonemang – 
som är späckade av formuleringar om listiga sionister (läs judar) –  faller väl in 
i det antisionistiska argumentationsmönster som Wistrich har fångat: ”Wiping 
Israel off the map became part of the fight to overthrow the global economic 
system and American power.”94 

Den kristna vänsterns publikationer ger talrika exempel på hur Mellanöstern-
konflikten inordnas i raskonflikternas dramaturgi. I en artikel i Kristet Forum 
skriver missionären och diplomaten Jan Henningsson om den ”rashögfärd” 
som har präglat den proisraeliska kristna opinionen. Henningsson framställer 
Israel och Sydafrika som paralleller; båda staterna är förgiftade av europeiskt 
rastänkande. Medan Israel för Henningsson är den imperialistiska Västvärld-
ens utpost i Mellanöstern representerar den palestinska folkgruppen ”en illus-
tration till Jesu ord om ´dessa mina minsta bröder´”.95 Henningssons artikel är 
ett av flera exempel på hur svensk kristen vänstern faller in i en av Raymond 
Aron fångad tendens, där engagemanget för det så kallat globala proletariatets 
sak blivit så stark att den heliga historiens uttryck har sammanblandats med 
den profana.96

Det finns anledning att påminna om att 68vänstern, som i övrigt inte dansade 
efter Moskvas pipa, påverkades påtagligt av de kraftfulla antisionistiska kam-
panjer som orkestrerades från Sovjetunionen efter 1967.97 Henrik Bachner 
framhåller det som karakteristiskt att ledande kristna 60- och 70-talsradikaler 
”argumenterade intensivt för det legitima och berättigade i Sovjetunionens […] 
officiella antisionistiska kampanjer”; propaganda som var uttalat antisemitisk 
till sin karaktär.98

Påverkansarbetet från kommuniststaterna begränsade sig inte till att influera 
extremvänstern. Som bland andra Elisabeth Braw har visat investerade öst-
europeiska spionorganisationer som KGB och Stasi stort i att infiltrera ekume-
niska kyrkliga sammanhang, framförallt Kyrkornas Världsråd; en organisation 
som ofta uttryckt sig mycket Israelkritiskt.99 Ledande företrädare för Svenska 
kyrkan odlade under kalla kriget nära relationer med den östtyska polis staten. 
Biskop Lars Carlzon efterträdde ateisten Stellan Arvidson som ordförande för 
frontorganisationen Förbundet Sverige-DDR.100 Det framstår som en viktig 
93	 Ibid,	15.
94	 Wistrich,	575.	
95	 Jan	Henningsson,	”Världens	dåliga	samvete”,	Kristet Forum,	3/1982,	18.	Ett	karakteristiskt	uttryck	för	

protestberättelsens	narrativ	hos	Henningsson	är	att	han	väver	in	kritik	mot	NATO	och	mot	organisa-
tionens	hantlangare	i	Västvärldens	medier	i	sin	propalestinska	argumentation.

96 Raymond Aron, The Opium of The Intellectuals (New York, Norton, 1962), 275.
97	 Lennart	Berntson,	”Antisemitismen	har	djupa	rötter	i	vänsterns	tradition”,	i	Respons,	2/2013,	51.	Om	

sovjetisk	antisionism,	se	Svante	Hansson,	Myten som vapen: Antisemitism, antisionism och två folks 
dröm om ett land	(Stockholm,	Askelin	&	Hägglund,	1986),	79	ff	och	Bachner,	187–200.

98	 Bachner,	294.	För	perspektiv	på	den	antiisraeliska	DDR-propagandans	påverkan	på	vänsterradikala	
grupper,	se	Jeffrey	Herf,	Undeclared Wars with Israel: East Germany and the West Germany far Left 
1967-1989	(New	York,	Cambridge	University	Press,	2016).

99 Elisabeth Braw, God´s Spies: The Stasi Cold War Espionage Campaign inside the Church (Oxford, 
Lion, 2019).

100	 Sundeen,	68-kyrkan,	kapitel	7.	Se	också	Erik	Sidenvall	(red),	Som i en spegel: Kyrka och teologi i möte 
med DDR	(Växjö,	Växjö	stift,	2015).
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framtida forskningsuppgift att undersöka påverkansförsök från Stasi och 
andra kommunistiska säkerhetstjänster på Svenska kyrkans och andra kristna 
trossamfunds hållning i Mellanösternfrågan.101 

1971 författade Carl Henric Grenholm de anmärkningsvärda, antisemitiskt 
laddade, raderna: ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa 
Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”102 Att med 
Förintelsen i färskt minne och riktat mot judarnas hemort på jorden, använ-
da begreppet utplåna får anses direkt oanständigt. Det säger åtskilligt om det 
ideologiskt-teologiska klimatet inom Svenska kyrkan på 1970- och 1980-talet 
att Carl-Henric Grenholm under dessa decennier var en centralgestalt inom 
statskyrkans socialetiska arbete.103 Inte nog med att han ville se den judiska 
staten förintad, han hyllade därtill flera totalitära stater.104 

Tillsammans med Sigbert Axelson skrev Carl-Henric Grenholm den kristna 
vänsterns mest uppmärksammade Mellanösterntraktat: Palestinafrågan och 
den kristna opinionen (1972). Boken lanserades och motiverades som ”en mot-
vikt mot den flod av Israelvänlig litteratur med kristna förtecken som länge fått 
dominera”.105 Innehållsligt kan boken sägas bygga på en integrering av socialis-
tisk samhällssyn, marxistisk bibeltolkning och tredjevärldism.106 

Till utgångspunkterna för Axelsons och Grenholms bok hör att ifrågasätta tre 
kategorier av proisraeliska argument: 
1) Att Israel bör stödjas utifrån ett avståndstagande från antisemitism. 
2) Att Israel utgör en förebild i socialt och ekonomiskt avseende. 
3) Att Bibeln kan åberopas som auktoritet i fråga om staten Israels existens.107

101	 Under	flera	decennier	verkade	stasiagenten	Aleksander	Radler	vid	teologiska	fakulteten	i	Lund	och	
som	präst	inom	Svenska	kyrkan.	Se	Braw,	passim.

102	 Grenholm	citerad	efter	Bachner,	323.	Carl-Henric	Grenholms	skrivningar	om	att	utplåna,	låta	krossa,	
Israel	har	citerats	många	gånger;	i	såväl	akademiska	avhandlingar	som	i	dagstidningar.	När	denna	
rapport	är	mogen	att	gå	till	tryckning	pågår	en	debatt	om	Grenholms	syn	på	Israel	i	Världen	idag.	Efter	
kritiska	inlägg	av	Johan	Westerholm	och	undertecknad	skriver	Grenholm	i	sin	andra	replik:	“	Idag	-	50	
år	senare	-	håller	jag	givetvis	med	om	att	det	är	ytterst	olämpligt	att	över	huvud	taget	använda	uttryck-
en	“utplåna	Israel”	och	“krossa	Israel”.	Dessa	uttryck	borde	jag	i	min	artikel	1971	ha	tagit	avstånd	från.”	
I	en	kontrareplik	konstaterar	jag:	“	det	hedervärt	att	Grenholm	-	till	slut	-	skriver	att	det	var	“ytterst	
olämpligt	att	över	huvud	taget	använda	orden	utplåna	Israel	och	krossa	Israel”.	Det	inger	alltid	respekt	
när	en	människa	ångrar	sig.” 
Debattens	i	skrivande	stund	gjorda	inlägg:	Johan	Westerholm,	“Politisk	väckelse	från	1968	banade	väg	
för	närmandet”,	Världen	idag,	4/5	2021;	Carl-Henric	Grenholm,	“Kritik	av	Israel	är	inte	antisemitism”,	
Världen	idag,	19/5	2021;	Johan	Sundeen,	“Etikprofessor	som	ville	se	Israels	utplåning	saknar	etisk	
kompass”,	25/5	2021;	Carl-Henric	Grenholm,	“En	stat	för	både	judar	och	Palestinier”,	Världen	idag	2/6	
2021,	samt	Johan	Sundeen,	“Grenholms	hot	ändrar	inte	historiens	sanning”,	Världen	idag,	3/6	2021.

103	 Om	Grenholms	position	i	det	socialetiska	arbetet,	se	Gert	Nilsson,	Socialetik i Svenska kyrkan under 
1900-talet (Skellefteå,	Artos,	2020),	passim.

104	 Grenholm	var	av	uppfattningen	att	Kina	och	Kuba	var	exempel	på	stater	som	hade	skapat	ett	gott	
	samhälle	med	våld	som	politiskt	medel.	Se	Sundeen,	”Kalla	kriget	som	ideologistrid”,	477.	

105	 Bo	Wirmark,	”Förord”,	i	Sigbert	Axelson	och	Carl-Henric	Grenholm,	Palestinafrågan och den kristna 
opinionen	(Stockholm,	Prisma,	1971),	7.	Wirmark,	som	verkade	utifrån	Broderskapsrörelsen	och	Krist-
na	Fredsrörelsen	som	plattformar,	tillhörde	själv	dem	som	tog	starka	intryck	vänstervågen	i	allmänhet	
och	de	uttryck	som	denna	tog	sig	vid	Kyrkornas	Världsråds	möte	i	Uppsala	1968	i	synnerhet.	Han	kom	
som	en	del	av	sin	världsåskådning	att	inta	en	tydlig	propalestinsk	position.	Se	Sundeen,	68-kyrkan,	
221  

106	 Rörande	uttrycket	tredjevärldism,	se	Torbjörn	Elensky,	”I	Palmes	fotspår”,	Axess,	2/2016.
107	 Axelson	och	Grenholm,	10.



19

I ideologihistoriskt hänseende är bokens avslutande kapitel – ”Antisionismen” 
– det mest intressanta partiet. Här kommer marxistiskt bibelbruk till använd-
ning för att definiera ”en rimlig utgångspunkt […] för politiska problem, inklu-
sive en bedömning av Västasienfrågan”. Med hänvisning till tongivande kristna 
socialister som Bo Nylund och Per Frostin påpekas att den kristna Guden är 
en Gud är för fattiga, förnedrade och förtryckta.108 Klasskampstänkandet app-
liceras på de profetiska texterna. Med en argumentation som närmare hade 
utvecklats i Grenholms bidrag till pamfletten Kristen Vänster, söker Axelson 
och Grenholm legitimera de palestinska befrielserörelsernas väpnade kamp.109 
I en för 1965 års världsbild betecknande formulering heter det att: ”Ordet 
terror har alltid brukats när den svage söker bekämpa den starke.”110 I Pales-
tinsk Front beskrevs flygkapningar som den fattiges bomber.111 Vi har här att 
göra med samma typ av ursäktade/relativisering/försvar av illdåd riktade mot 
civila som uttrycktes av delar av den postmoderna vänsterintelligentian efter 
11 september-attackerna.112

Kalla kriget-perspektiv har sin givna plats hos Axelson och Grenholm. I den 
globala ideologisstriden står författarna fast förankrade i ställningstagandet 
mot den västerländska samhällsmodellen. Israel framställs som ”en kapitalis-
tisk stat av västeuropeisk eller amerikansk typ. Det privata ägandet blir mer 
omfattande än någonsin, banker, försäkringsväsende och koncerner får liksom 
hos oss i Sverige en mycket stark ställning.”113 Narrativet känns igen från Jim 
Walchs tidigare refererade artikel. 

Palestinafrågan och den kristna opinionen är mera återhållsam i språkbruk 
och substans jämfört med såväl Walchs uppsats som Grenholms antiisraeliska 
epistlar i tidskriften Broderskap. Boken innefattar ett kapitel om de former av 
antisemitism som utgör en del av den kristna kyrkans historia.114 Under 1970- 
och 1980talet visar flera kristna antisionistiska debattörer viss medvetenhet 
om att Israelkritiken riskerar att slå över i uttalad antijudiskhet. Till exempel 
utfärdar redaktionen för Kristet Forum på tidigt 1980-tal en sådan varning.115

Om Grenholms och Axelsons bidrag till tidens Israelkritiska litteratur konsta-
terar författaren David Andersson, som skrivit om 1970-talets Mellanöstern-
debatt : ”Några nya fakta presenterar de inte. De erkände själva sitt beroende 

108	 Axelson	och	Grenholm,	114	ff.	Om	framväxten	av	en	marxistiskt	orienterad	kristendomstolkning	i	
Sverige,	och	Bo	Nylunds	respektive	Per	Frostins	betydelse	i	sammanhanget,	se	Sundeen,	68-kyrkan,	
kapitel	3.	Julius,	569,	skriver	om	förekomsten	av	en	palestinsk	befrielseteologi,	enligt	vilken	Gud	står	
på	palestiniernas	sida	i	deras	egenskap	av	att	vara	förtryckta.	

109	 Axelson	och	Grenholm,	124	ff.	Se	också	Carl-Henric	Grenholm,	”Mot	en	ny	syn	på	våldet”,	i	Frostin	m.fl,	
131–189.

110	 Axelson	och	Grenholm,	127.	Jfr	Jan	Guillou,	”Vem	är	egentligen	terrorist?”,	Palestinsk Front,	2/1978,	
8	f	och	21.	Om	Extremvänsterns	förhållningssätt	till	terrorism,	se	Lars	Gule,	”Venstreektremisme	og	
terrorisme”,	i	Öystein	Sörensen,	Bernt	Hagtved,	Nik.	Brandal	(red),	Venstreextremisme: Idéer och 
bevegelser	(Oslo,	Dreyers	forlag,	2013),	214–238.	Svante	Nordin,	”Terrorismens	idéhistoria”,	i	Kurt	
Almqvist	och	Lotta	Gröning	(red),	Extremism	(Stockholm,	Axel	och	Margaret	Ax:son	Johnsons	stiftelse,	
2012),	29	f,	sätter	in	den	mot	Israel	riktade	terrorismen	i	vidare	historiska	sammanhang.

111	 Andersson,	108.
112	 Johan	Lundberg,	När postmodernismen kom till Sverige	(Stockholm,	Timbro,	2020),	28	ff.
113	 Axelson	och	Grenholm,	14.
114	 Ibid,	85–98.
115	 Redaktionell	ingress	till	Boris	Beltzikoff,	”Att	tala	i	egen	sak”,	Kristet Forum,	3/1982,	4.
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av Gahrtons och Perssons böcker.”116 Det är intressant att författarna lyfter 
fram påverkan från den dåvarande folkpartisten Per Gahrton. Statsvetaren 
Ulf Bjereld menar att den breda uppmärksamhet som dennes 1970 utgivna 
bok Kampen för palestinierna väckte ”till viss del förklaras av att han var libe-
ral och inte gick att avfärda som anhängare till yttersta vänstern”.117 För dem 
som ville påverka stats- frikyrkligheten medels en studiecirkelbok utgiven av 
Broderskap framstod troligtvis Gahrton som en lämpligare referens än Staffan 
 Beckman.118 Flera recensenter av Axelson och Grenholms bok menade emel-
lertid att den bar på tydlig prägel av påverkan från Beckmans pamfletter.119

Sympatierna i Mellanösterndebatten på 1970-talet avtecknade sig tydligt längs 
höger-vänsterskalan; den palestinska rörelsen hade ”sitt klart största stöd 
bland kommunisternas partianhängare”.120 När Sigbert Axelson introducerad 
den vaknande propalestinska kristna opinionen för Palestinsk Fronts läsekrets 
var den (profan)ideologiska dimensionen tydlig: 

Vi har i Sverige en hittills liten men växande grupp kristna från Mis-
sionsförbundet och Svenska kyrkan som är starkt kritiska mot sionis-
men och sympatiskt inställda till palestinierna. Ofta hör de hemma 
någonstans på den politiska vänsterkanten. [….] Den teologiska analy-
sen kanske betyder mindre än den politiska, ideologiska.121 

I detta citat ser vi en av denna forskningsrapports huvudtema pregnant 
uttryck, det vill säga att 68-ideologi har trängt ut, eller i vart fall fått en domi-
nerande ställning i förhållande till, teologi inom Israelfientliga delar av svensk 
kristenhet. 

3.3	 Hur	togs	den	Israelfientliga	kristna	opinionen	emot?	

I början av 1973 infördes en optimistisk lägesrapport i Palestinsk Front. Skälet 
till jubelstämningen var att en tung aktör i det kyrkliga såväl som politiska 
landskapet – som varit ”proisraelisk i herrans alla år” – hade lagt om kursen. 
Organisationen ifråga var Broderskapsrörelsen. Dess unga avantgarde var så 
pass renläriga antisionister att de kunde sägas stå för ”samma hållning som 
Palestinagrupperna”. Triumfen kan sägas vara dubbel för Palestinsk Front. 
Palestina rörelsens främsta organ hade varit mån om att fösa in representanter 
för socialdemokratin och svensk kristenhet i den proarabiska fållan. Trosvisst 
förkunnades: ”Framförallt inom SSU och Broderskapsrörelsen kommer håll-
ningen att förskjutas mot en riktig linje.”122  

116	 Andersson,	106.
117	 Bjereld,	186.
118	 Evert	Svensson,	”Fact-Finding”-resor	i	österled”,	I	Bjereld	och	Carmesund	(red),	32,	skriver	om	den	

redigeringsprocess	i	Broderskapsrörelsens	verkställande	utskott	som	föregick	utgivandet	av	Axelson	
och	Grenholms	bok.

119	 John	Lundmark,	”Palestinafrågan	och	den	kristna	opinionen”,	Judisk Krönika,	7/1972,	141.
120	 Bjereld,	149.
121	 Sigbert	Axelson,	”Kristna	opinioner	om	Palestina”,	Palestinsk Front,	1/1974,	14.	
122	 ”Broderskapsrörelsen”,	Palestinsk Front,	1/1973,	7.
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I samma nummer införes en recension av Axelsons och Grenholms Palestina-
frågan och den kristna opinionen. Med undantag för att det antiimperialist-
iska perspektivet bedömdes vara otillräckligt sparades det inte på lovorden: 
”Boken är en utmärkt introduktion att sätta i händerna på folk som börjat få 
upp ett intresse för det palestinska folkets rättvisa kamp.” Mest beröm fick de 
båda företrädarna för den kristna 68-generationen för att de gjort upp med 
känslotänkande, primitiv sionism och biblicism inom kristenheten.123 Biskop 
Ingemar Ström, som engagerat sig för Israels sak, sammanbands däremot med 
”ökända reaktionärer”.124 Sigbert Axelson var mer än någon annan person den 
som gav ett ansikte åt den kristna antisionismen i svenska palestinakretsar. 
Axelson medverkade själv regelbundet i Palestinsk Front. Hans och Grenholms 
bok hörde, vid sidan av diverse profanmarxistisk litteratur, till den av tidskrif-
tens redaktion då och då rekommenderade referenslitteraturen.125 

I Judisk Krönika var stämningsläget, av lätt insedda skäl, ett annat. En frikyrklig 
röst i tidskriften, pastor Einar Rimmerfors, beklagade att ”en del kristna stu-
dentkretsar fallit för vänsterradikala värderingar”. Han fann att antisionist erna 
talade med en obiblisk röst.126 Förflyttningarna i Mellanösternfrågan inom 
delar av den svenska kristenheten tycks snarare ha väckt förvåning än vrede. 
Om Carl-Henric Grenholms opinionsbildning i de kristna socialdemokraternas 
tidskrift hette det sålunda: ”Eftersom tidningen Broderskap alltid förut intagit 
en uttalat proisraelisk hållning kom omsvängningen mycket överraskande.”127 

Det plötsliga uppvaknandet för vad som höll på att hända inom Svenska 
kyrkans och Missionsförbundets murar var också omskakande. Minnen av 
kristen hetens historiska övergrepp mot det judiska folket aktualiserades: ”Det 
vore djupt beklagligt om kristna människor, om än aldrig så unga och oerfarna, 
skulle lägga sten på börda på Israel på samma sätt som kyrkan och den krist-
na världen gjort tidigare i historien.”128 Defensivandan i det tidiga 1970-talets 
Judisk Krönika är påtaglig. Ett årtionde senare skulle skarp motammunition 
avfyras i tidskriftens spalter, inte minst under Jackie Jakubowskis chefredaktör-
skap. Denne tog bland annat initiativ till ett temanummer om vänstern och 
antisemitismen.129 

Till de hårdaste kritikerna av 68-vänsterns antisionism hörde Per Ahlmark – en 
folkpartist som gjort ett helt annat ställningstagande än Per Gahrton. I debatt-
boken Det hatade Israel skriver Ahlmark om det ”oerhörda” och ”motbjudan-
de” i kraven på att en befintlig stat ska upphöra att existera.130 Som Bachner 

123	 ”Bokrecension”,	Palestinsk Front,	1/1973,	14
124	 ”Ett	sånt	gäng!	Men	vad	har	biskopen	där	att	göra?”,	Palestinsk Front,	1/1972,	23.
125	 Se	t.ex.	”Beställningslista”,	Palestinsk Front,	2/1975,	23.
126	 Einar	Rimmerfors,	”Israel	och	profetiorna”,	Judisk Krönika,	1/1972,	13	f.	Jfr.	”De	kristna	kyrkorna	och	

sexdagarskriget”,	Judisk Krönika,	8/1974,	161.	
127	 Herman	Greid,	”Inlägg	i	Broderskapsdebatten”,	Judisk Krönika,	4/1971,	67.	
128	 Ibid,	67	f.
129 Judisk krönika,	4/1987.	Se	också	Gabriel	Stein,	”Vänsterantisemitismen”,	i	Knut	Ahnlund	m.fl.	Det 

börjar med judarna…	(Stockholm,	Svenska	kommittén	mot	antisemitism,	1986),	57	ff.
130	 Per	Ahlmark,	”Bör	Israel	finnas	till?”,	i	Per	Ahlmark,	Thomas	Hammarberg	och	Ernst	Klein,	Det hatade 

Israel (Stockholm,	Norstedts,	1970),	20	f.	Boktiteln	anspelar	på	Herbert	Tingstens	Det hotade Israel 
och	visar	i	relation	till	Tingstens	skrift	på	den	tillspetsning	som	skett	i	kritiken	av	den	judiska	staten	
efter	sexdagarskriget.	
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har påpekat var tanken på eliminering av en av ”FN och stora delar av världs-
samfundet erkänd stat […] unik i västs politiska efterkrigshistoria”.131 Också 
från katolskt håll formulerades skarpa omdömen om den kristna vänsterns 
antisionism i allmänhet, och strömningens anspråk på att ”representera den 
enda möjliga kristna synen på Israel” i synnerhet. Konvertiten Charlotte Klein 
skrev i kulturtidskriften Credo (föregångaren till Signum) om det  arroganta 
och absurda i att söka beröva det judiska folket dess historiska hemhörighet 
på ”en smal landremsa vid östra delen av Medelhavet”.132 

När Palestinafrågan och den kristna opinionen recenserades i Judisk krönika 
anförtroddes granskningen åt en uttalat proisraelisk frikyrkoman – pastor 
John Lundmark. Denne såg i Grenholm och Axelsons skrift ”en tribut” till ”den 
yttersta vänstern”, och fann hela den socialistiska infallsvinkeln på frågan om 
kristenhetens ställning till Israel illa vald. Han noterade med tillfredsställel-
se att boken innefattade ”ett starkt kapitel” om den historiska kyrkan och 
anti semitismen, men befarade samtidigt att författarna levererade stoft som 
kunde få samma effekt som det tankegods de sade sig vilja göra upp med.133 
Lundmarks recension innefattar också en granskning av det marxistiska bibel-
bruk som är kännetecknande för Axelson och Grenholm:

Vi vill ifrågasätta riktigheten i en motivering som författarna har lagt 
sig till med. De framhåller att en kristen alltid måste stå på palestinaa-
rabernas sida eftersom ”de som bekänner sig till Kristus borde ta parti 
för de nedersta, försöka vara en röst åt de maktlösa”. [---] Vi menar att 
man inte kan portionera ut Jesu kärlek på detta sätt.134 

3.4	 En	andra	våg	av	Israelkritik	

Den propalestinska agitationen kom att bära frukt i den meningen att Sverige 
(läs socialdemokratin) fram till mitten av 1970-talet lade om Mellanöstern-
politiken i en rad viktiga avseenden: Synen på palestinierna ändrades från en 
flyktinggrupp till ett folk med nationella rättigheter, och konflikten definiera-
des i termer av en spänning mellan två folk med anspråk på samma territo-
rium. Vidare erkändes PLO som palestinierna legitima företrädare; ett ställ-
ningstagande som utgjorde omläggningens mest kontroversiella inslag.135 För 
dessa positionsförskjutningar inom det statsbärande partiet i allmänhet och 
för erkännandet av PLO i synnerhet spelade den kristna vänstern som framgått 
en avgörande roll.
131	 Bachner,	155.
132	 Charlotte	Klein,	”Judendomen	i	korseld:	Kritiska	reflexioner”,	i	Credo,	1/1972,	15	f.	Utgångspunk-

ten	för	betraktelsen	i	Credo	är	Andra	Vatikankonciliets	historiska	deklaration	om	Katolska	kyrkans	
förhållande	till	andra	religioner;	ett	genombrott	för	en	mera	positiv	ställning	till	judendomen	och	det	
judiska	folket.	Den	kristna	vänsterns	argumentation	innebär	enligt	Klein	en	upprepning	av	den	gamla	
teologiska	högerns	fördomar	mot	judar.	För en kritisk blick på Katolska kyrkans roll i den moderna 
antisemitismens framväxt, se David I Kertzen, The Popes Against the Jews: The Vatican´s Role in the 
Rise of Modern anti-semitism (New York, Knopf, 2001).

133	 Lundmark,	140.
134	 Lundmark,	141.	Jfr	Per	Ahlmark,	”Arabernas	nya	vänner”,	i	Ahlmark,	Hammarberg	och	Klein,	154	f.
135	 Bjereld	och	Carmesund,	11	f.	Bjereld,	179,	understryker	att	det	borgerliga	regeringsövertagande	

1976	inte	ledde	till	en	principiell	omläggning	av	den	Mellanösternpolitik	som	socialdemokratin	under	
1970-talets	första	del	hade	lagt	fast.
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År 1983 första nummer av Kristet Forum markerade slutet på en era i tidskrif-
tens historia. Den färgstarke, och som skribent icke oävne, redaktören Bruno 
Sollerman tackade för sig. Hans redaktörskap hade präglats av kontroversiella 
ställningstaganden. Högt tonläge och skarpa omdömen sades också vara karak-
teristiskt för Sollerman.136 Under hans tid liknade tidskriften i vissa nummer 
en publicistisk ambassad för den palestinska befrielserörelsen. Uttalanden 
från PLO-Stockholm publicerades i tidskriften, i ledartext förklarades tros-
visst att ”PLO:s kamp går vidare” och på nyhetsplats rapporterades om möten 
mellan kristna studentrörelsen och den palestinska befrielsefronten i Mellan-
östern.137 Idolbildningen kring Arafat och hans rörelse faller in i mönstret av 
en kristen-marxistisk legering. Bachner skriver att i den marxistiska rörelsen 
”där det revolutionära våldet ofta glorifierades kom PLO […] att förstås som 
den socialistiska revolutionens avantgarde i arabvärlden”.138

Det är betecknande för närheten mellan de publicistiska plattformarna inom 
den kristna vänstern att Bruno Sollerman gick vidare till en mångårig tjänst vid 
tidskriften Broderskap. Socialdemokraternas sidoorganisation utgjorde navet 
i den antiisraeliska opinionsbildning som hade kyrklig avsändare. Ulf Bjereld 
understryker att: ”Broderskapsrörelsen agerade […] som opinionsbildande 
kraft inte bara inom socialdemokratin utan även inom den svenska kristen-
heten genom att arrangera studiecirklar, studieresor etc.”139 

Den Israelfientliga opinionen inom Broderskapsrörelsen grundlades bland 
akademiker i Uppsala. En milstolpe passerades 1971 då distriktet antog ett 
uttalande riktat mot sionismen.140 Vi har sett beslutets yttersta konsekvens 
omsatt i Carl-Henrik Grenholms utsaga om det önskvärda i att jämna det 
israel iska samhällsbygget med marken. De i teologiska kretsar grundlagda 
Israelfient liga värderingarna skulle inom bara ett par år omfattas med full 
kraft av den kristna grenen inom Socialdemokraterna: ”Broderskapsrörelsen 
var från 1974 starkt pådrivande i kritiken mot Israel, kritik som bara har blivit 
mer uttalad med tiden”.141

Sigbert Axelson redogjorde i Palestinsk Front för de framgångar som arbetet 
med studiecirklarna inom partiet, ABF och i kristna församlingar hade lett till. 
Aktivismen hade resulterat i en tydligt stärkt propalestinsk opinion.142 Broder-
skapsrörelsen skulle agera dörröppnarare för i stora delar av den svenska 
opinionen ännu terroriststämplade PLO in i toppolitikens salonger. De kristna 
socialdemokraternas roll som vägröjare framhölls inte minst av PLO:s repre-
sentation i Stockholm.143

136	 Magnus	Stenberg,	”Kristet	Forum	byter	redaktör”,	Kristet Forum,	1/1983,	22	f.
137	 KF	publicerar	uttalande	av	PLO-Stockholm,	Kristet Forum,	3/1980,	16,	Geir	Skeie,	”Kristna	studen-

trörelsen	möter	PLO”,	i	Kristet Forum,	7/1980,	16	samt	Bruno	Sollerman,	”Operation	Jerusalem”,	
Kristet Forum,	4-5/1980,	3.

138	 Bachner,	154.
139	 Bjereld,	169.	
140	 Axelson	och	Grenholm,	142.
141	 Bengt	G	Nilsson,	152.
142	 Axelson,	”Kristna	opinioner	om	Palestina”,	15.	Jfr	Svensson,	37	f.	
143	 Svensson,	33	f.
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Bengt G. Nilsson beskriver Sigbert Axelson som en mycket påläst och initierad 
debattör; en inflytelserik opinionsbildare: ”Han kände alla som var värda att 
känna på den arabiska sidan och hade mycket goda kontakter högt upp i svens-
ka politiska kretsar och naturligtvis i den akademiska världen.”144 En annan 
viktig aktör var riksdagsmannen och broderskaparen Evert Svensson. Nilsson 
säger om denne att han hellre verkade i det tysta än tilldrog sig uppmärksam-
het i det offentliga. Svensson utövade dock stort inflytande på svensk Mellan-
östernpolitik, inte minst genom sitt ordförandeskap för det riksdagsbaserade 
Svensk-Palestinska vänskapsförbundet.145

Bildandet av nya plattformar synes ha varit en viktig strategi för de kristna 
Israelkritikerna. Med flera arenor att agera utifrån kunde inflytandet över opi-
nionen öka, även om det i hög grad var samma personer som uppträdde i flera 
sammanhang. Inte helt ologiskt lanserades förarbetet med grundläggande av 
en av dessa arenor i Palestinsk Front. Sigbert Axelson berättar att bildandet 
av Kristna Kommittén Pro Palestina förbereds; organisationen var tänkt att bli 
en svensk sektion av Kristna världskonferensen för Palestina. Till de uppgifter 
som förestod för kommittén räknade Axelson: att granska massmedier kri-
tiskt, att bedriva opinionsbildning och att delta i internationella sammanhang. 
Bland de övriga initiativtagarna märktes en annan namnkunnig representant 
för den kristna 68-vänstern, Arne Carlsson.146

Samarbete mellan Kristna Studentrörelsen i Sverige och Kristna kommittén för 
Palestina (som namnet fastställdes till),147 kom att materialisera sig i den 1981 
utgivna antologin Det gäller Palestina – och kristen solidaritet; en boktitel som 
markerar kontinuitet med Axelson och Grenholms vid det laget närmare tio år 
gamla skrift. I den nya volymen står Axelson för cirka en tredjedel av texterna. 
Flertalet övriga medverkande hör hemma endera i Svenska Missionsförbundet 
och/eller vid Uppsala Universitet. Till redaktörerna och skribentskaran hörde 
kulturskribenten Per Wirtén.148 Han medverkade för övrigt i likhet med bland 
andra Jan Bergman och islamologen Jan Hjärpe i de sista årgångarna av Pales-
tinsk Front.149

I förordet till Det gäller Palestina – och kristen solidaritet sägs att frågan utgör 
”det största ämnet i svensk kristenhet”. Ordföranden för KRISS, Erik Amnå, 
har ett ödmjukt och försonande anslag i sitt förord. Han talar om problemets 
komplexitet, känslighet och de många söndringar som det har gett upphov 
till.150 Till dem som avgivit personliga vittnesbörd om den hätska antiisraeliska 

144	 Bengt	G.	Nilsson,	153.	Nilsson	säger	sig	grundligt	ha	omprövat	sitt	förhållande	till	Sigbert	Axelson	på	
grund	av	dennes	roll	i	Ahmed	Rami-affären.

145	 Bengt	G.	Nilsson,	188	f.	En	annan	viktig	plattform	som	Svensson	verkade	utifrån	var	The	International	
League	of	Religious	Socialists,	vars	arbete	han	ledde	i	egenskap	av	ordförande	under	en	20-årsperiod.

146	 Sigbert	Axelson,	”Kristna	kommittén	Pro	Palestina”,	Palestinsk Front,	5/1975,	23.	Om	Arne	Carlsson	
och	den	kristna	68-vänstern,	se	Sundeen,	68-kyrkan,	passim.	

147	 Axelson,	”Palestina	och	Israel	i	flera	generationers	blickfång”,	59	f,	skriver	kort	om	Kristna	kommittén	
för	Palestina	och	Svenska	Palestinaarkivet	–	”två	små	nedlagda	tankeverkstäder”	–	som	under	sina	
verksamma	dagar	på	1970-	och	1980-talen	vardera	samlade	cirka	30-talet	aktivister.

148	 Göran	Gunner	och	Per	Wirtén	(red),	Det gäller Palestina – och kristen solidaritet	(Stockholm,	Gum-
messons,	1981),	177.	

149	 Andersson,	112.
150	 Erik	Amnå,	”Förord”,	i	Gunner	och	Wirtén	(red),	9.
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stämningen i vissa kyrkliga kretsar hör den tidigare i palestinaaktivistiska 
kretsar verksamme författaren Bengt Nilsson.151 

Att också de kristna palestinavännerna utsattes för verbala och religiöst ladda-
de övergrepp står klart; Sigbert Axelson tillhörde de drabbade. Enligt återgivna 
berättelser ska det i somliga frikyrkliga kretsar ha ordnats bönemöten riktade 
mot Broderskapsprofilen. Även andra socialdemokrater, bland dem Olof Palme, 
bemöttes stundom på ett sätt som hans meningsfränder uppfattade som hat-
fullt.152 Det ter sig uppenbart att den hastiga positionsförändringen inom delar 
av kristenheten och den skarpa antiisraeliska retorik som bar Axelsons och 
bitvis Palmes prägel hade bidragit till att skapa en tilltagande polarisering. 

1965 års världsbild och 1967 års Israelbild ligger fast i Det gäller Palesti-
na. Solidariteten ska riktas mot den svagare parten och konflikten ses som 
ett uttryck för Västerlandets förtryckande strukturer. Så länge Israel består 
som judisk stat kan konflikten inte lösas. Den sionistiska identiteten på stats-
bygget sägs vara ofredens kärna.153 Som framgått plockar såväl den profa-
na nyvänstern som kristet-marxistiska grupper upp antisemitiska narrativ 
som legat vilande sedan 1945. Emellertid innehåller den nya antisionistiska 
agendan ett perspektiv som tidigare inte framträtt med samma kraft; det 
nya är att judendom och sionism så kraftfullt placeras in i ett övergripande 
förtryckar perspektiv. 

Mycket karakteristisk för den kristna 68-rörelsens mentalitet är den i boken 
uttryckta meningen att Västvärlden inte har rätt att anlägga kritiska synpunk-
ter på ”befrielserörelsers” val av metoder (inkl. terrorism). Vidare heter det att 
PLO bör stödjas eftersom organisationen backas upp av likasinnade rörelser i 
Tredje Världen.154 Annika Borg och Eli Göndör framhåller i en rapport att frågan 
om kyrkan och befrielserörelserna är ett av de viktigaste och regel bundet åter-
kommande ämnesområdena i Kristet Forum; ett fokus som har nära samband 
med tidskriftens marxistiska inriktning.155 Parallellställandet mellan PLO:s 
och andra väpnade grupper kamp i tredje världen var ett budskap som Pales-
tinsk Front hade stått som avsändare för sedan sent 1960-tal.156 Den moraliska 
rätten anses alltså i dubbel mening vara på gerillagruppernas sida. 

Den proisraeliske socialdemokraten Göran Holmberg framhåller att vi ”var 
starkt misstrogna mot innebörden i det politiska alternativ som PLO gav 
uttryck för” och förklarar att den palestinska rörelsen ”saknade en demokra-
tiskt grundad hållning”.157 Bilden av PLO som förmedlas i Det gäller Palestina 

151	 Bengt	G.	Nilsson,	151.
152	 Gunnar	Ohrlander,	Hoppets här: Om frikyrkan, arbetarrörelsen och olycklig kärlek mellan de två 

(Stockholm,	Ordfront,	1977),	104–112.	Jfr	Svensson,	34.
153	 [Anon.]	”Inledning”,	i	Gunner	och	Wirtén	(red),	11	f.	Bilden	av	Västerlandet	som	förtryckande	

framträder	tydligt	i	bland	annat	Gerhard	Holmgren,	”PLO	–	det	förtryckta	folkets	röst”,	i	Gunner	och	
Wirtén	(red),	96	ff.

154	 Se	särskilt	Holmgren,	98.	
155	 Annika	Borg	och	Eli	Göndör,	Omvägen om Gud: Svenska kyrkan och opinionsbildningen (Stockholm,	

Timbro,	2016),	23.
156	 ”Uttalanden	om	den	palestinska	fronten	från	olika	stater	och	befrielserörelser”,	Palestinsk Front,	

8/1971,	17	ff.	I	det	aktuella	numret	återges	uttalanden	från	”Kina,	Swapo,	FNL	och	Unita”.	
157	 Holmberg,	92.	
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är som kontrast starkt idealiserande, trots dess karaktär av terrororganisation. 
Rörelsen framställs som föredömlig vad anser interndemokratin, synen på 
judiska människor såväl som till sina framtidsplaner för de omstridda land-
områdena.158 Till vittnesbörden av politisk pilgrimskaraktär hör ett idolrepor-
tage i Kristet Forum av Rita, medlem i PFLP – ”Den mest militanta grenen av 
PLO”.159 

Det bidrag till Det gäller Palestina som beskriver Israel som ockupationsmakt 
är skrivet av Sigbert Axelson. Karakteristisk för den politiske pilgrimens verk-
lighetsbild är skrivningen att: ”Motståndsrörelsen är full inte bara av humor, 
utan även av tillförsikt […]. Man lägger märke till kvinnornas styrka.”160 Dylika 
formuleringar tjänade syftet att flytta fokus från blodiga terrorövergrepp till 
mänsklig växtkraft mot alla odds. Axelson varvar i sin text begriplig indig-
nation över övervakning, och rimliga resonemang om att militär överhöghet 
per definition kan innebära brutalitet, med kategoriska formuleringar om 
diskriminering av icke-judar i Israel samt återkommande paralleller mellan 
”den sionistiska ockupationsmakten” och Nazitysklands agerande mot militärt 
underkuvade folk. Med sina naziparalleller kan han sägas förebåda det hätska 
klimat som kom att prägla Israelbilden efter den internationellt kritiserade 
invasionen av Libanon 1982.161 

Aldrig tidigare torde den i svensk offentlighet artikulerade israelkritiska opinio-
nen varit kraftfullare än under den mot PLO och organisationens skyddsmakter 
riktade inträngningen på libanesiskt territorium. Också bland opinionsbildare 
och politiker som vanligtvis backade upp Israel var tongångarna kritiska, bitvis 
hårda. Även på den israeliska hemmaplanen marscherade demonstrationståg 
samtidigt som lidandet bland den palestinska civilbefolkningen tilldrog sig 
världens blickar.162 Judisk Krönika fick arbeta i motvind.163 Chefredaktör Jackie 
Jackubowski skrev: ”Det finns inte något land i världen vars utrikespolitik och 
inrikespolitik granskas, kommenteras, kritiseras och fördöms såsom Israels. 
De reaktioner som kommit efter den israeliska invasionen i Libanon har med 
all tydlighet visat vilken särbehandling den judiska staten utsätts för.”164 

I den kristna vänsterns publicistiska flaggskepp – Kristet Forum – vredgades 
redaktionsledningen däremot över röster gav PLO skulden för krigsutbrot-
tet. Bruno Sollerman attackerade frikyrkliga debattörer som enligt honom 
158	 Holmgren,	99–107.	Idealiseringen	påminner	om	hur	totalitära	kommunistiska	stater	tenderat	att	

framställas	av	medlöpare	i	väst.	Se	t.ex.	Andres	Küng,	Sådan är socialismen: En orättvis betraktelse? 
(Stockholm,	Timbro,	1982).

159	 ”Hon	är	judinna	men	vill	inte	bo	i	Israel”,	Kristet Forum,	10.	Att	låta	judar	frambära	kritik	mot	sionis-
men	(och	i	detta	fall	rent	av	uttrycka	sympati	för	PFLP)	har	karakteriserats	som	en	väl	beprövad	metod	
för	att	undgå	kritik	om	antisemitism.	Se	Bachner,	227.	Ett	svensk	exempel	på	en	person	med	judisk	
bakgrund	som	engagerat	sig	för	Palestiniernas	sak	är	Göran	Rosenberg.	Han	tilldelades	en	särskild	roll	
inom	den	antisionistiska	rörelsen:	”Jag	var	alibit	för	att	antisionism	inte	var	antisemitism”.	Rosenberg	
citerad	efter	Bachner,	279.

160	 Sigbert	Axelson,	”Israel	som	ockupationsmakt”,	i	Gunner	och	Wirtén	(red),	65.	Jfr	bilden	av	palestinska	
barn	som	politiskt	medvetna,	77.

161	 Jfr	Bachner,	43.
162 Bachner, 371 ff samt 382 ff.
163 Jfr. Bachner, 440 f.
164	 Jackie	Jackubowski,	”Israel	–	världens	jude”,	Judisk Krönika,	4/1982,	4.	Det	har	här	inte	varit	möjligt	

att	skildra	Palestinsk Fronts	reaktion	på	kriget.	Tidningen	lades	ner	1981.
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utmålade den palestinska befrielsefronten som ett redskap för ondskan.165 Som 
framgått har ett viktigt stråk i den antisionistiska kristna opinionen allt sedan 
1970-talets början varit att attackera Israelvänliga samfundsföreträdare. En 
strategi som fortgår in i 2020-talet.166

De antiisraeliska och antijudiska stämningar som utlöstes av Israels invasion i 
Libanon har ingående skildrats av Bachner. Här ska bara i korthet sägas något 
om de vänsterkristna bidragen till denna diskurs. Dessa bidrag ska sättas in i 
sin internationella kontext. Från framförallt Sovjetunionen men också av den 
västeuropeiska politiska vänstern orkestrerades en kritik mot Israel som gick 
väsentligen över gränserna för normala internationella reaktioner på militär 
aggression. Ett centralt tema i såväl den sekulära som kristna anti-Israeliska 
opinionen var anspelningarna på Förintelsen och tanken att judarna nu begick 
brott i samma anda som de själva utsatts för trettiotalet år tidigare.167 

Kristna motiv och urkunder tilldelades i kritiken av Israels militära aggression 
en särskild ställning. Det talades således frekvent om ondska av gammaltes-
tamentliga mått samtidigt som Israels agerande sattes i samband med före-
ställningar om judarna som ett utvalt folk, det senare påstods ha genererat en 
herre folksmentalitet.168 1965 års världsbild kom åter till användning. Invasion-
en av Libanon bekräftade Israels karaktär av en västerländsk imperialistisk 
förtryckar makt. ”Sionismens och Israels grymhet är sedan länge väl kända”, 
framhöll Sigbert Axelson i Broderskapsrörelsens tidning.169 En annan gestalt 
som skulle bli ökänd i samband med Ramiaffären, Jan Bergman, tillhörde dem 
som liknande den israeliska arméns agerande med Nazitysklands militära upp-
marsch.170 För dylika utspel ställde Kyrkans Tidning sina spalter till förfogande. 

I 1982 års debatter blev jämställande av utrotningen av judarna och Israels age-
rande mot palestinierna legio; ett tabu var definitivt brutet.171 Axelson liknade 
israeliska flygraider – av honom karakteriserade som ”förintelsebombning” 
– med tyska luftinsatser mot Warszawa under andra världskriget. Snarlika 
paralleller framställdes av Kyrkans Ungdom och på svenskkyrkliga publicistis-
ka plattformar.172 I sin historieskrivning över antisemitismen under efterkrigs-
tiden ser Bachner 1982 som den öppna antijudiskhetens andra huvud sakliga 
återkomstperiod (1967 var den första).173 Bland kommunistiska intellek tuella 
och agitatorer hade fascistiska åskådningar sedan dessas etablering på 1920-
talet förbundits med det borgerliga samhället och kapitalismen. Denna tanke-

165	 Bruno	Sollerman,	”Kriget	i	samfundstidningarna”,	Kristet Forum,	6/1982,	7.
166	 Gröning	och	Krakowski,	”Skäms	kyrkan	för	sitt	kristna	kors?”.	I	podden	(nedladad	8/5	2021)	interjvuas	

den	proisraeliska	prästen	Annika	Borg.	Hon	redogör	detaljerat	för	hur	hon	läxats	upp	av	ärkebiskop	
Antje	Jackelén.	https://poddtoppen.se/podcast/1533072629/groning-krakowski/5-skams-kyr-
kan-for-sitt-kristna-kors 

167	 Bachner,	375	ff.	Bachner,	388,	poängterar	att	flertalet	svenska	kritiker	av	Libanonkriget	höll	sig	innanför	
den	”normala”	utrikeskritikens	gränser.

168	 Bachner,	389–405.
169	 Axelson	citerad	efter	Bachner,	422.
170 Bachner, 425. 
171 Ibid, 413–450.
172 Ibid, 431.
173 Ibid, kapitel 6. Bachner	visar	på	den	betydelse	som	flera	teologer,	bland	dem	Jan	Bergman,	hade	i	

debatten	1982	för	att	sprida	paralleller	mellan	Begins	Israel	och	Hitlers	Tyskland.
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figur kan sägas ge eko i socialdemokratiska och vänsterkristna framställningar 
av Israel som nazistiskt.174 Allt sedan mitten av 1960-talet associerades Israel 
som tidigare har beskrivits med västerländskt och kapitalistiskt förtryck. 

I många av bidragen till Det gäller Palestina finns en entydig skurk – imperialis-
ten – och en lika entydig frihetshjälte – det koloniserade folket. Därför har, med 
Axelsons ord, riktiga kristna pilgrimer lättare att förstå ”den fromme musli-
men än den fromme sionisten i Jerusalem”.175 Det bruk av sionistbegreppet som 
Axelson begagnar ligger – trots vissa reservationer – farligt nära innebörden av 
ondska; Sionism är rasism, är nazism, är djävulskap i ideologisk form. Åsyftan-
de det svenska debattklimatet konstaterade biskop Krister Stendahl år 1984: 
”Jag har nog inte stött på den här inställningen där sionism ses som något ont 
– som politik och rasism – så starkt någonstans utanför arabvärlden.”176 Det 
torde av föreliggande forskningsrapport stå klart att den antiisraeliska opinion 
som vuxit sig stark inom delar av svensk kristenhet sedan slutet av 1960-talet 
har varit en central faktor i att etablera Sverige som ett land som sticker ut i en 
internationell jämförelse när det gäller antisionism och antisemitism.

Sigbert Axelson bygger i Det gäller Palestina vidare på det mångåriga arbe-
tet med att delegitimera judarnas historiska rätt till ett nationellt hem i Mel-
lanöstern.177 Som ett eko av 1965 års stämningsläge liknas behandlingen av 
palestinierna vid amerikanska övergrepp i Vietnam.178 Att stora grupper av 
människor i de västeuropeiska demokratierna inte känner igen sig i den pro-
palestinska bilden av den judiska staten beror enligt Axelson på decennier av 
”israelisk propaganda”.179

Ett huvudintryck är att de vänsterkristna rösterna inte utmärkte sig särskilt i 
1980-talets Israelkritiska debatter i förhållande till profanmarxistiska åsikts-
vänner. Tvärtom ger Bachner talrika exempel på hur samma typ av åsikter 
formulerades i kommunistisk och vänsterkristen press. En viktig skillnad är 
dock att till exempel Kyrkans Tidning nådde ut på ett helt annat sätt än sekt-
vänsterns organ Proletären, Gnistan och Norrskensflamman. Den vänster-
kristna opinionen kan således tillmätas jämförelsevis större betydelse än den 
kommunistiska för de antijudiska stämningar som var en del av debatten kring 
Libanoninvasionen.

3.5	 TV-mediet	som	arena	för	antisionism

Den ytterlighetsvänster ur vilken antisionismen av 1960-talets snitt växte fram 
var organisatoriskt sett kraftigt försvagad på tidigt 1980-tal. Detta faktum kan 
emellertid inte tas till intäkt för att antisionismen som sådan förlorat i styrka 

174	 Bachner,	439,	framhåller	att	”jude-nazianalogin	attraherade	individer	ur	alla	läger,	men	inom	den	
demokratiska	opinionen	dominerade	den	socialdemokratiska	pressen	bland	de	tidningar	[…]	som	gav	
utrymme	åt	denna	typ	av	yttringar”.

175	 Axelson,	”Israel	som	ockupationsmakt”,	71.
176	 Krister	Stendahl	citerad	från	Kerstin	Eklund,	”Antijudaismen	finns	inom	kyrkan”,	Judisk Krönika, 

5/1984.	
177	 Axelson,	”Israel	som	ockupationsmakt”,	passim.	
178 Ibid, 68.
179 Ibid, 72.
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eller positioner. Tvärtom hade dess ledande gestalter vid det här laget kommit 
en bra bit på den långa marschen genom institutionerna och fått stort utrym-
me i svensk offentlighet: ”Många av dem vars världsbild formats av […] den 
nymarxistiska vänsterns idéer […] kom med tiden att som opinions bildare 
utöva viktigt inflytande på samhällsdebatten.”180 Till helhetsbilden hör att den 
anti-västerländska strömning som hämtat så mycket kraft från marxismen 
sedan mitten av 1960-talet, genom den iranska revolutionen år 1979 fått ett 
nytt alternativt kraftfält; som Wistrich skriver: ”anti-Americanism […] offers a 
bridge between the Christian churches and fundamentalist mosques.”181  

Till bilden av styrkeförhållandena hör emellertid också att Judisk Krönika under 
Jackie Jackubowskis chefredaktörskap kom att utvecklas till en viktig röst i den 
svenska offentliga debatten och ett centrum för moteld mot antisionist isk opi-
nionsbildning.182 Inte minst angrepp Jakubowski återkommande Sigbert Axel-
son som han karakteriserade som ”en samvetslös teolog” och ”hatprofet”.183 
Kontrasten till 1970-talets försiktiga och förvånade mottagande av antisionis-
men i Grenholm och Axelsons gestalt var totalt. Den pro-israeliska opinionen 
hade börjat slå tillbaka, inte bara i Judisk Krönika. Jakubowski polemiserade 
också i åsiktsfiendens eget organ: I Kristet Forum gick han således till genera-
lattack på den kristna antisionistiskas opinionens härförare under rubriken 
”Axelson ljuger!”.184

Om 1970-talets reception av den kristna antisionismen i hög utsträckning rela-
terade till pocketlitteraturen utlöstes 1980-talets stora debatt av ett TV-pro-
gram. I jultid 1979 – med vad det betydde av symbolisk laddning – sändes i 
det dåvarande statliga TV-monopolet en dokumentär med namnet Jerusalem 
– stad utan gräns? Filmcentrums informationsmaterial beskrivs dokumentä-
ren som ”En film om Jerusalems dolda historia […] om religion och politik i en 
historisk konfliktpunkt”.185

Bakom filmen, som tagit stora resurser i anspråk att göra, stod Sigbert Axel-
son. I samarbete med PeÅ Holmquist hade han etablerat ännu en plattform 
för fördömanden av Israel. Ett rekordstort antal anmälningar till Radionämn-
den riktade sig mot vad kritikerna menade vara förekomsten av antisemitis-
ka stereotyper, tendentiösa val av intervjuobjekt och en allmänt vinklad bild 
av spänningen mellan judar och palestinier. Axelson och Holmqvists skapel-
se fälldes på medieetiska grunder av en enig nämnd, utlåtandet kom dock av 
vänsterrörelsen snabbt att tolkas i politiska termer. Kristna studentrörelsen 
i Sverige menade att domen utgjorde ”ett hån” mot den växande världsvida 

180 Bachner, 414. 
181 Wistrich, 519.
182 Andersson, 160.
183	 Jackie	Jakubowski,	”Antisemitismen	är	inte	död”,	Judisk krönika,	8/1980.
184	 Jackie	Jakubowski,	”Axelson	ljuger!”,	i	Kristet Forum,	7/1980,	6.	Till	Jakubowskis	debattinlägg	fanns	en	

redaktionell	kommentar	fogad,	enligt	vilken	ett	alster	av	Jakubowskis	slag	normalt	sett	inte	skulle	ha	
publicerats	men	att	KF	gjorde	ett	undantag	motiverat	av	ett	skäl	”vilket	redaktionen	hoppas	att	läsaren	
ska	förstå”.	Den	något	kryptiska	skrivningen	ska	rimligtvis	tolkas	som	att	Jakubowski	med	sina	föregivet	
hätska	och	ogrundade	anklagelser	mot	Axelson	visade	den	prosionistiska	opinionens	sanna	ansikte.	

185	 http://www.svenskfilmdatabas.se/sv/item/?type=film&itemid=39230#subjects
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medvetenheten om förtrycket mot palestinierna.186 Kristet Forum uppträdde 
på ledarplats som Axelsons publicistiska försvarsadvokat. KF:s redaktör Bruno 
Sollerman lutade sig tungt mot 1965 års världsbild. På den ena sidan stod den 
med de förtryckta solidariske Sigbert Axelson, på den andra sidan aktörer 
(”Israel-Ahlmark”) som hade ”hela Västvärldens dominerande politiska värde-
ringar i ryggen”.187 

Kristet Forum upplät utrymme till antisemitiskt färgad mediekritik, signerad 
Axelson själv: ”Sionisterna är vana vid att totalt dominera Västvärldens mass-
media, och de är säkra på sin hegemoni i det avseendet. De brukar lyckas i 
sina föresatser att förhindra information till folkets breda lager.”188 Snarlika 
ordvändningar, om än uttryckta med något försiktigare språk, artikulerades i 
Palestinskt Front.189 Föreställningen om judarnas makt över medierna och för-
måga att manipulera opinioner är två klassiska antisemitiska myter. Idén om 
sionisterna som de breda folklagrens fiende har en särskild klasskampskarak-
tär. Till dem som uppträde till Axelsons försvar hörde Jan Guillou. Han talade 
om en omvänd rättsprincip – hellre fälla än fria – och inskärpte i Palestinsk 
Front att ”det stora flertalet anmälningar saknar såväl intellektuell substans 
som preciserad kritik”. En TV-tittarnas motsvarighet till gatans parlament 
hade fått skipa rättvisa.190 

Störst utrymme ägnades TV dokumentären i Judisk Krönika, där programmet 
omtalades som ”Skandalen i TV 2”. Tidskriften menade bland annat att filmen 
ingick i en till kyrkliga grupper riktad antiisraelisk kampanj.191 Redaktionen 
sammanställde en lång rad kritiska kommentarer till Axelson och Holmqvists 
skapelse. Ledarsidor, i Sverige verksamma judiska journalister, Israels ambas-
sad och aktionsgruppen Fred i Mellanöstern uttryckte missnöje med filmens 
innehåll. I Judisk Krönika citerades också ett uttalande från Gun Freidner, sekre-
terare för avdelningen Kyrkan och judendomen vid Svenska kyrkans mission: 
”En film som den nu anmälda bidrar till att öka de antiisraeliska för domarna 
[…] genom att skapa en förvrängd bild av Israel. Detta kan bara vara av intresse 
för dem som vill varje pris vill utplåna den lilla judiska staten.”192 

186	 ”Radiodom	oroar	kristna	studenter”,	Kristet Forum,	3/1980,	16.
187	 Sollerman,	”Valet	av	solidaritet	kommer	före	tolkning	av	fakta”,	3.
188	 Sigbert	Axelson,	”Markpolitiken	–	den	viktigaste	frågan	i	Jerusalem”,	Kristet Forum,	4/5	1980,	410.
189	 ”Sionister	rasar	mot	TV-film”,	Palestinsk Front, 1/1980,	5.
190	 Jan	Guillou,	”Hellre	fälla	än	fria:	Bristen	på	sakfel	i	filmen	hindrar	inte	Radionämnden”,	Palestinsk 

Front,	2/1980,	3.
191	 Roland	Loefler,	”Radionämnden	måste	fälla”,	Judisk Krönika,	5/1979,	4.	
192	 ”[Anon.],	”Skandalen	i	TV	2”,	Judisk Krönika,	5/1979.
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4.	 Kristen	antisionism	och	
68:ornas	segertåg	–	slutsatser

I Vänstern och tyranniet undrar Per Ahlmark, närmast uppgivet, varför ”kristna 
ledare i Sverige idag inte höjer sin röst mot antisemitismen”.193 Delar av svaret 
på denna fråga har frilagts i föreliggande forskningsrapport. Jag har riktat 
intresset mot en grundhållning till Israel som inte kan karakteriseras som 
saklig kritik av en statsbildning bland andra, utan som måste sägas innebära 
ett ifrågasättande av judarnas rätt till att kollektivt organisera sig i en nations 
skepnad. Det är sålunda inte fördömanden av Israels inrikes- och utrikespo-
litik som har varit mitt studieföremål utan aggression mot staten som sådan 
och dess judiska innebyggare; en aggression med sina idéhistoriska rötter i 
den extrema vänsterns föreställningsvärld och ytterst hos Karl Marx. Antisi-
onismen och antisemitismen efter 1967 har huvudsakligen kretsat kring just 
denna typ av Israelkritik; en kritik som begagnar en typ av måttstockar som 
inte tillämpas på andra stater. Ingen kräver – till exempel – att Ryssland ska 
utplånas på grund av ryska truppers övergrepp på främmande territorier.194

Med årtalen 1967 och 1982 som viktiga landmärken längs den historiska tids-
linjen har jag följt framväxten, konsolideringen och triumferna för den anti-
israeliska opinionen inom svensk kristenhet. Denna på ett rikhaltigt källmate-
rial grundade redogörelse kan läggas vid sidan av min bok 68-kyrkan: Svensk 
kristen vänsters möten med marxismen 1965 –1989 och ses som ännu ett exem-
pel – ett av de främsta rent av – på hur en av profana socialistiska idéer inspi-
rerad grupp unga kristna med bas vid universiteten under decennier kom att 
sätta sin prägel på viktiga delar av svensk kristenhet och därtill utöva ett stort 
inflytande på landets opinion i stort.

I inledningskapitlet till denna studie restes fem frågeställningar. Jag kommer 
nedan i korthet redovisa vad undersökningen har kommit fram till. Den femte 
frågeställningen ges på grund av sin karaktär ett lite utförligare svar.

Vilka	nyckelaktörer	kan	identifieras	i	etableringen	av	en	Israelfientlig	opinion	
inom	delar	av	svensk	kristenhet?

På organisationsnivå har Broderskapsrörelsen och Kristna Studentrörelsen 
i Sverige fungerat som nav i det antiisraeliska opinionsarbetet. I viss mån 
har den kristna antisionismen integrerat sitt arbete med den profana svens-
ka palestinarörelsen, framförallt i form av medverkan från Sigbert Axelson i 
Palestinsk front. Anti-Israel aktivisterna i Broderskapsrörelsen och KRISS 
hade/har sin samfundsmässiga hemhörighet i Svenska kyrkan och Svenska 
Missionsförbundet. Av stor betydelse har också den teologiska institutionen 
vid Uppsala universitet varit, inte minst genom att ge akademisk legitimitet 

193	 Per	Ahlmark,	Vänstern och tyranniet: Det galna kvartsseklet (Stockholm,	Timbro,	1994),	111.
194	 Jfr	Berntson,	”Arafat	valde	terrorn”.
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till  avsändare av aggressivitet mot Israel och antisemitism, en utveckling som 
historiskt kulminerade i Ahmed Rami-affären.

Hur	såg	den	världsbild	ut	inom	vilken	en	Israelfientlig	opinion	växte	sig	stark?

Den kortfattade idéhistoriska bakgrund som ingår i denna rapport utgör ett 
nyckelavsnitt. Det är i hög grad som ett utflöde av 1965 års världsbild med 
dess reduktionistiska indelning av mänskligheten i starka och svaga, förtryck-
are och förtryckta, som fientligheten mot Israel ska förstås. Till klassiskt anti
judiska föreställningar fogas en argumentationsbas av antiimperialism, anti-
kapitalism och västfientlighet i stort. Israel blir ett miniUSA och palestinierna 
ett koloniserat folk bland andra. Medan flertalet av den kristna 68vänsterns 
internationella projekt sedan länge, och efter 1989 definitivt, har havererat, 
har Mellanösternfrågan representerat kontinuitet och stadigvarande engage-
mang utifrån en i marxistiska föreställningar grundad världsbild.

Vilken	roll	spelade	profana	ideologiska	respektive	teologiska	argument	under	
etableringsprocessen?

En huvudpoäng i min framställning har utgjorts av att visa på den betydelse 
som infogandet av 1960-talsradikalismens världsbild inom kristna ramar har 
haft för hur Mellanösternfrågan har diskuterats i vänsterkristna kretsar. Till 
skillnad från Henric Bachner – vars framställning jag i övrigt ofta har byggt 
vidare på – ser jag inte den Israelfientliga opinionen inom Svenska Kyrkan och 
Svenska Missionsförbundet/Equmeniakyrkan som huvudsakligen teologisk 
till sin karaktär.195 I likhet med vad som gäller för den kristna 68-vänstern i 
stort uppfattar jag dess propalestinska förgreningar som primärt ideologi-
betingade, det vill säga motiverade av marxistiska synsätt.196 Min tolkning 
ligger i det avseendet i linje med vad aktivisterna själva gav uttryck för under 
de formativa åren på tidigt 1970tal. Givetvis finns det också kristna kompo-
nenter i det antisionistiska projekt som dokumenteras och analyseras i denna 
rapport, sådana var nödvändiga för att vinna legitimitet och utgick säkerligen 
från en uppriktig, låt vara förvärldsligad och av prototalitära synsätt korrum-
perad variant av kristen tro. 

Vilka	uttryck	tog	sig	mottagandet	av	den	nya	Israelkritiska	kristna	opinionen?

Som framgått betraktade den profana palestinarörelsen svensk kristenhet som 
en central aktör att vinna över på sin sida. Tillsammans med socialdemokra-
tin utgjorde kristna samfund enligt vissa källor de viktigaste plattformarna 
att påverka. Utgivningen av Axelson och Grenholms bok Palestinafrågan och 
den kristna opinionen, och utvecklingen inom Broderskapsrörelsen, betrak-
tades som en stor triumf i spalterna i Palestinsk Front. Proisraeliska kretsar, 
i studien representerade av framförallt Judisk Krönika, hade länge påfallande 
svårt att orientera sig i ett nytt ideologiskt landskap och förstå den nyvaknade 

195	 Bachner,	320.
196	 Jfr	Sundeen,	68-kyrkan,	passim.
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 Israrelfientliga opinionen inom kristenheten. Med Jackie Jakubowski i chef
redaktörsstolen för Judiska Krönika började förekomsten av verkliga mot-
strategier märkas.

Inom	vilka	samhällssfärer/arenor	fick	den	Israelfientliga	delen	av	kristenheten	
genomslag?

Den antisionistiska opinion inom kristenheten som etablerades under 68- 
vänsterns gyllene år,197 verkade utifrån åtminstone fyra viktiga arenor: Den 
kyrkliga, den politiska, den publicistiska och den akademiska. Centrala Israel-
fientliga debattörer inom Broderskapsrörelsen rörde sig mellan flera av dessa 
arenor. Huvudpersoner som Sigbert Axelson och Carl-Henric Grenholm hade 
tillgång till alla fyra plattformarna. 

Den kyrkliga arenan bestod av positioner inom trossamfunden Svenska kyrkan 
och Svenska Missionsförbundet. Exemplifierat med denna studies två huvud-
personer: Carl-Henric Grenholm var under decennier en nyckelgestalt i det 
förstnämnda samfundets inre arbete. Sigbert Axelson hade en stark position 
inom Svenska Missionsförbundet. I gränssnittet mellan stats- och frikyrka ver-
kade Kristna Studentrörelsen i Sverige, en organisation ur vilken flera genera-
tioner av kyrkliga ledare kom att framgå,198 och till vars profilfrågor hörde en 
uttalat Israelfientlig inställning. 

Den politiska arenans centrum var Broderskapsrörelsen, härifrån utgick påver-
kansarbete mot kyrkorna men också inom det socialdemokratiska partiet. Den 
kristna socialdemokratin var känd för sina radikala hållningar i internationella 
frågor och var tillsammans med Kristna Studentrörelsen i Sverige en av de vik-
tigaste plattformarna inom kristenheten för 68-radikalismen.199 

Vad gäller den massmediala arenan så har vi sett hur Broderskapsrörelsens 
mest Israelfientliga röster systematiskt flyttade fram sina positioner. Den anti
sionistiska marschen genom institutionerna ledde bland annat in i TV-huset. 
För det långsiktiga påverkansarbetet var emellertid små, men inflytelserika 
pamfletter, som Kristet Forum och Palestinsk Front av större betydelse. Israel-
fientliga teologer som Sigbert Axelson deltog också flitigt i dagspressen.

Vad gäller den akademiska arenan så nådde flera till den judiska staten djupt 
negativt inställda teologer de högsta akademiska posterna. Till verkningarna 
av Sigbert Axelson, Carl-Henric Grenholm och Jan Bergmans gärningar hör vad 
dessa åstadkommit i rollen som universitetslärare. I en intervju i Judisk Kröni-
ka framhöll Krister Stendahl: ”Men det allra viktigaste är […] vad teologer lär 
sig under utbildningen – till exempel om relationer mellan judendomen och 
staten Israel.”200 Generationer av svenskkyrkliga präster har stått under direkt 

197	 Ahlmark,	112	ff,	pekar	på	generationsperspektivets	betydelse	när	det	gäller	att	förklara	bristen	på	
reaktioner	mot	antisemitism	från	kyrkligt	håll.	Han	nämner	i	sammanhanget	Israelkritik	som	framförts	
av	ett	antal	framträdande	kristna	68:or:	Jonas	Jonson,	Sigbert	Axelson	och	Carl	Henric	Grenholm.	Om	
Jonson	och	68-rörelsen,	se	Sundeen,	68-kyrkan,	framförallt	kapitel	4.

198	 Sundeen,	68-kyrkan,	90–99.	Se	också	Hyltén-Cavallius.
199	 Sundeen,	68-kyrkan,	90-99.
200	 Stendahl	citerad	efter	Eklund,	”Antijudaismen	finns	inom	kyrkan”,	16	f.	
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inflytande av universitetslärare med politiska sympatier långt till vänster och 
med synnerligen negativ syn på staten Israel.201

Utifrån de nämnda arenorna har antisionistiska kristna opinionsbildare 
kunnat utöva ett stort inflytande över såväl trossamfundens opinionsbildning 
som i samhällsdebatten i stort. I Israelfientliga utspel och proislamistiska alli-
anser i Svenska kyrkans och Equmeniakyrkans regi ser vi hur arvet från 1965 
och 1967 och materialiserar sig idag. Universitetslektor Lennart Berntson har 
fångat betydelsen av huruvida offentligheten håller sig med en världsbild à la 
Herbert Tingsten eller av vänsterradikalismens slag för de ställningstagan-
de som görs i Mellanösternkonflikten: ”Finns det inte en avgörande skillnad 
mellan en demokratisk stat som försvarar sig mot terror och en rörelse som 
avser att underminera eller rent av krossa demokratin med revolutionärt 
våld?”202

Inom tongivande delar av svensk kristenhet, i första hand statskyrkan och dess 
efterföljare, kom den Israelfientliga kristna vänstern att erövra och besitta ett 
problemformuleringsprivilegium, vars bortre parentes ännu ligger framför 
oss. Om föreliggande forskningsrapport kan bidra till att kasta ljus på de före-
ställningsvärldar som legat till grund för en historiskt exceptionell miss aktning 
för ett land och ett folk har den inte skrivits förgäves. 

201	 För	perspektiv	på	68-teologernas	undervisning	vid	de	teologiska	fakulteterna,	se	t.ex.	Annika	Borg,	
”Socialism	som	evangelium”,	Axess,	3/2020,	24	ff; Martin	Berntsson,	[Recension	av]	Johan	Sundeen,	
68-kyrkan:	Svensk	kristen	vänsters	möten	med	marxismen	1965–1989,	Kyrkohistorisk Årsskrift,	2020,	
261-263	samt	Ann	Heberlein,	”När	kyrkan	mötte	marxismen”,	Ledarsidorna,	26/3	2017.

202	 Berntson,	”Arafat	valde	terrorn”.
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