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Inledning 

Algeriet har under en lång period vägrats sin rätt till självständighet då landet sedan år 1832 

varit ockuperat av den forne kolonialmakten Frankrike. Till skillnad från sina grannländer 

Tunisien och Marocko fick Algeriet en särställning bland de franska kolonierna då de 

inkorporerades med Frankrike och i och med det blev en fransk provins. Det långsiktiga målet 

med den franska politiken var att assimilera algerierna genom att göra dem till franska 

medborgare och ge dem samma demokratiska rättigheter som den franska minoriteten. Detta 

blev dock inte fallet då fransmännen var rädda om deras ställning som herrefolk, eftersom de 

som minoritet skulle ha svårt att hävda sig mot den snabbt växande algeriska befolkningen1. 

De rättigheter och ekonomiska reformer som från början utlovades av fransmännen uteblev, 

något som resulterade i stora socioekonomiska skillnader och klassmotsättningar mellan dessa 

två grupper. Det algeriska folket levde under fattiga förhållanden i jämförelse med den 

europeiska minoriteten då resurserna minskade drastiskt med tiden i förhållande till den ökade 

algeriska befolkningen2.  De orättvisa förhållanden som algerierna fick utstå väckte hat och 

frustration bland befolkningen som länge fråntagits sin rätt till självbestämmande. Detta i en 

tid då algerierna började ta sig ut och komma i kontakt med omvärlden, vilket gjorde att de 

influerades av nya politiska idéer och tankesätt. Några av dessa återvändare med Farat Abbas 

och Messali Hadj i spetsen lade grunden för nationalistiska tankar och idéer, tankar som så 

småningom kom att influera den algeriska befolkningen och som i sin tur ledde till den 

revolution som resulterade att Algeriet blev självständigt.  

Det algeriska självständighetskriget fick en stor medial uppmärksamhet både internationellt 

såväl som i svenska medier. Efter den 1 november 1954, då startskottet gick för den algeriska 

frihetskampen, följde den svenska pressen händelseutvecklingen i landet med stort intresse. 

Fokus lades bland annat på intensifieringen av kriget, de bakomliggande orsakerna och den 

franska politiken i Nordafrika.  

Vid de senaste årtiondenas mellanstatliga och regionala konflikter har religion blivit en 

komponent av betydelse till varför krig och konflikter uppstår. I olika religioners namn krävs 

rätt till landområden och religionen kan ha både en motiverande och legitimerande funktion 

för de som är involverade i väpnade konflikter3. Författaren och utrikeskorrespondenten Hans 

Granqvist beskriver sin syn på religionens betydelse och roll för de algeriska rebellerna då 

                                                           
1 Granqvist Hans, Krisen i Algeriet, 1957, sid 4 
2 Vinde Viktor, Revolutionen i Algeriet, 1958, sid 96–97 
3 Lindgren Tomas, Fundamentalism och helig terror, 2009, sid 32 
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han menar att islam är en viktig del av rebellernas liv och att kriget de förde mot fransmännen 

inte bara handlade om en kamp om frihet, utan lika mycket om ett religionskrig4.  

Med detta som utgångspunkt är det intressant att titta närmare på vilket fokus den mediala 

bevakningen lade på just religionen under det algeriska befrielsekriget och om det går att 

skönja huruvida religiösa aspekter värderas och kommenteras.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att beskriva och analysera hur den svenska pressen 

framställde religionens betydelse och roll under den algeriska befrielsekampen mellan 1954–

1958.  

Frågeställningarna som avses undersökas i denna studie är: 

- I vilken utsträckning tas religion upp i den svenska mediebevakningen? 

- Hur värderas och kommenteras religiösa aspekter? 

- Vilka livsåskådningar och politiska ideologier utöver religion, ansågs vara viktiga att 

uppmärksamma? 

Historisk bakgrund 

Under medeltiden och fram till början av 1800-talet räknades Algeriet till barbarstaterna, 

liksom till systerländerna Marocko och Tunisien. Namnet barbarer kommer ursprungligen 

ifrån romarna som döpte om urbefolkningen i Nordafrika till barbarer, en benämning som 

kom att förändras till berber på arabiska efter den arabiska invasionen under den andra hälften 

av 600-talet e.Kr. De nordafrikanska länderna tillgavs sina första gränser redan på 1500-talet 

av det osmanska riket. Namnet Algeriet gavs på 1800-talet av den nya koloniala makten 

Frankrike, vars namn lånades från staden Alger5.  

Nordafrikas historia liksom Algeriets historia och dess befolkning har under historiens gång 

kantats av inbördes strider och främmande makters invasioner, plundring och blodiga 

massakrer. Nordafrika har varit en scen för antikens och medeltidens strider mellan dåtidens 

stormakter såsom de puniska krigen mellan Kartago och Rom, krigen mellan Rom och 

vandaler, vandaler och bysantiner, araber och bysantiner och mellan det osmanska väldet och 

spanjorer6. Ursprungsbefolkningen i Algeriet är berber som till största delen är bosatta i 

                                                           
4 Granqvist Hans, Krisen i Algeriet, 1957, sid 15 
5 Vinde Viktor, Revolutionen i Algeriet, 1958, sid 9 
6 Ibid sid 10–11 
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bergstrakterna. Det arabiska språket har ett stort inflytande i landet, som tillsammans med 

berbiska är landets officiella språk. Den största delen av den algeriska befolkningen är 

sunnimuslimer. 

 ”Så länge ni behåller Alger, kommer ni att vara i krig med Afrika”. Så uttalade sig den 

franske baronen Lacuée i samband med den franska erövringen av Algeriet. Trots detta 

uttalande erövrades Algeriet av Frankrike år 1832, som då fortfarande var under det 

ottomanska inflytandet7. Den formella historien angående orsaken till den franska erövringen 

av Algeriet är att den turkiske ”beyen”, dvs den turkiske styrmannen i Alger år 1827 slog den 

franska konsuln med en solfjäder i ansiktet och kallade honom ”en galen, trolös, 

avgudadyrkande lymmel”. Denna historia har dock kritiserats av en rad historiker som menar 

att berättelsen om beyens slag mot den franske konsuln är överdriven. Istället menar man att 

den sanna orsaken till erövringen är att Frankrike såg sin chans att erövra Nordafrika då det 

osmanska riket var i ett så pass försvagat tillstånd att de skulle ha svårt att försvara det. 

Erövringen fick dock vänta till år 1832 under den franske kungen Charles X som var hårt 

pressad av inrikespolitiska bekymmer. Erövringen av Alger blev delvis ett drag av Charles X 

för att avleda uppmärksamheten från de inre politiska problem som fanns i Frankrike under 

den tiden. Staden Alger föll efter ett par veckor av belägring, men erövringen var inte avslutad 

där, utan fransmännen ville avancera mer inne i landet och där möttes de av ett tuffare 

motstånd som kom att vara i väldigt många år innan de kunde kontrollera landet helt. 

Den mest kände motståndsledaren för det algeriska folket var Emir Abdel-Kader som samlade 

stora delar av det algeriska folket bakom sig för att försvara sig mot fransmännen. Han 

lyckades dock inte ena hela den algeriska nationen då stamsamhället var det dominerande 

samhällsstrukturen i Algeriet på den tiden. Abdel-Kader förde ett motståndskrig mot 

fransmännen men besegrades år 1847. Efter att Frankrike kvävde all typ av algeriskt motstånd 

införlivades Algeriet till moderlandet och delades i tre departement. Införlivandet med 

moderlandet bidrog till att fler och fler européer flyttade till Algeriet. Den största invandrings 

strömmen till Algeriet skedde mellan 1870–1871 under det tysk-franska kriget, då Frankrike 

förlorade Alsace och Lorraine till Tyskland, vilket i sin tur bidrog till att många fransmän från 

dessa två områden invandrade till Algeriet. Mellan 1870 och första världskriget ökade den 

                                                           
7 Demker Marie, , Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Kriget som förändrade svensk 

utrikespolitik,1996, sid 37–38 
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franska närvaron av vita européer från 280 000 till 750 000 människor som valde att bosätta 

sig i Algeriet8.  

Algeriet hölls ockuperat under 132 år och under den tiden förfranskades en femtedel av 

landet. De franska nybyggarna som invaderade till Algeriet steg upp till över en miljon under 

den första hälften av 1900-talet9.  

Då syftet med denna studie är att beskriva och analysera mediers framställning av religionens 

roll och andra typer av politiska ideologier som haft betydelse för den algeriska 

befrielsekampen, är det nödvändigt att förstå nationalismen som har präglat Algeriets historia 

och som lagt grunden till landets befrielsekamp. För att förstå detta kommer tre centrala 

personer som lade grunden till den tidiga moderna algeriska nationalismen att introduceras. 

Den första är den religiösa sunnimuslimska identiteten, som förespråkades av en man vid 

namn Shejk Ibn Badis. Den andra är den kommunistiskt revolutionära nationalismen med 

religiösa inslag, symboliserad av Messali Hadj. Den tredje är den liberala nationalismen, den 

mer reforminriktade nationalismen symboliserad av Ferhat Abbas. Ibn Badis var helt 

övertygad om att den algeriska nationen skulle grundas endast på de tidiga islamska 

principerna. Han var en väldigt konservativ man och fördömde alkohol, tobak, dans, sport och 

musik. År 1931 grundade han den religiösa organisation (L´assocation des Ulemas), vars 

kända slagord som användes flitigt var: ” Islam är min religion, arabiska är mitt språk och 

Algeriet är mitt land”10.   

Messali Hadj tjänstgjorde i den franska armen under det första världskriget och bosatte sig 

(som så många andra algerier på den tiden) i Frankrike, i hopp om att finna jobb. Väl där kom 

han i kontakt med en kommunistisk revolutionär rörelse som inriktade sig mot de proletära 

algeriska arbetarna. Messali grundade sedan en proletär organisation i Frankrike vid namn 

Étoile Nord-Africaine, som utvecklades till en revolutionär och radikal organisation för den 

arbetande algeriska underklassen. Messali Hadjs politiska aktivism inom den kommunistiska 

rörelsen visade inga religiösa övertoner, men detta kom dock att utvecklas senare när han 

återvände till Algeriet och bildade sitt nya parti MTLD (Mouvement du Triomphe des 

Libertés Democratiques)11. 

                                                           
8 Ibid, sid 38–39 
9 Vinde Viktor, Revolutionen i Algeriet, 1958, sid 28 
10 Demker Marie, Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Kriget som förändrade svensk utrikespolitik,1996, 

sid 41 
11 Ibid, sid- 41,42 
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Ferhat Abbas blev en symbol för en reforminriktad liberal nationalism då han kom från en 

algerisk medelklassfamilj. Han var en välutbildad, fransktalande medelklassalgerier och var 

gift med en fransk kvinna. Abbas var en förespråkare för en assimilering med krav på viss 

autonomi mellan algerier och fransmän. I början av hans politiska karriär såg han inte Algeriet 

som en egen nation, utan som en fransk provins. De krav på självständighet som hans 

konkurrent Messali Hadj förespråkade var enligt Ferhat Abbas både orimliga och ologiska. 

Abbas kom dock att närma sig den nationalistiska revolutionära rörelsen som krävde en total 

självständighet efter att alla hans försök och idéer till assimilering inte fick något gehör, 

varken hos fransmän eller hos algerierna12. 

För att kunna förstå den algeriska befrielsekampen är det nödvändigt att titta tillbaka till det 

algeriska samhället innan krigsutbrottet. I början av 1950-talet ledde de socioekonomiska 

omständigheterna till ett nationellt och socialt upplopp i Algeriet. Det algeriska folket hade då 

levt under ett politiskt förmyndarskap i över hundra år, som utövades av en fransk minoritet 

över det snabbt växande befolkningsöverskottet hos den inhemska majoriteten. Under denna 

period rådde stagnation i industrin och lantbruk för den inhemska befolkningen, medan de 

bördiga områdena ägdes av den europeiska minoriteten. Detta bidrog till att ras- och 

klassmotsättningar ökade mellan den inhemska och europeiska folkgruppen13.  

Startskottet till revolutionen var natten till den 1 november 1954, då det första skottet ekade i 

Aurésbergen och de första bomberna detonerade i Alger. Dessa händelser var väl planerade 

vilket tydde på att det fanns en central ledning som låg bakom detta14. Rebellerna som låg 

bakom detta var medlemmar i en nationalistisk organisation som hade brutit sig loss från 

Messali Hadjs parti och kallade sitt nya parti för CRUA ”Comité Révolutionaire d´Unité et 

d´Action”. De bestämde sommaren 1954 att den katolska högtiden Alla helgons dag skulle bli 

startskottet för revolutionen för att göra sig av med det franska styret. Organisationen kom 

sedan i samband med upproret att ändra sitt partinamn till FLN ”Front de Libération 

Nationale”15. Revolutionen spred sig vidare över hela landet och nya militära förstärkningar 

sändes till Algeriet för att kväva revolten. De polisiära åtgärderna skärptes rejält samtidigt 

som de medborgliga rättigheterna sattes mer och mer ur kraft16.  

                                                           
12 Ibid, sid 42 
13 Vinde Viktor, Revolutionen i Algeriet, 1958, sid 96 
14 Ibid, sid 109 
15 Demker Marie, Marie, , Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Kriget som förändrade svensk 

utrikespolitik,1996 sid 45 
16 Vinde Viktor, Revolutionen i Algeriet, 1958, sid 119 
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Den franska militären steg i antal till 180 000 år 1955, men i slutet av 1956 hade en tredjedel 

av den franska armén satts i tjänst som då motsvarade 400 000 man17. Medan kriget i den 

södra delen av medelhavet var i full gång drabbas Frankrike av en svår politisk kris, som till 

slut ledde till att generalen Charles de Gaulle kom att spela en avgörande roll i den fransk-

algeriska scenen18. 

Som ny premiärminister flög general de Gaulle genast till Algeriet och talade till den franska 

minoriteten där han yttrade sina kända ord ”Je vous ai compris”, som betyder ”jag har förstått 

er”. Den franska minoriteten i Algeriet uppfattade detta som att de Gaulle skulle behålla 

Algeriet franskt, men de Gaulle annonserade den 16 september 1959 att algerierna själva 

skulle få avgöra deras egen framtid i en folkomröstning. General de Gaulle var den förste 

franske politiker som någonsin hade vågat anförtrott algerierna deras framtid i sina egna 

händer. Han var väldigt tydlig med att Algeriet inte kunde bli franskt och att algerierna varken 

kunde eller ville bli franska medborgare19. Generalens algeriska politik skapade kaos bland 

den franska minoriteten som för första gången kände sig hotade i sitt eget land som de ansåg 

sig tillhöra. I februari 1961 bildades OAS ”Organisation Armée Secréte” av den franska 

minoriteten i Algeriet, som kände sig svikna av moderlandet Frankrike som avsåg att ge upp 

Algeriet. OAS genomförde ett antal terrordåd både i Algeriet och Frankrike som krävde 

många liv20. Under vintern 1961–62 började förhandlingar mellan algerierna och fransmän 

om överlämningen av Algeriet, förhandlingar som i historieböckerna kom att kallas för 

Évianförhandlingarna. Det fanns två val för de européer som fanns i Algeriet. Antingen att 

stanna i Algeriet som franska medborgare och behålla alla sina rättigheter som algeriska 

medborgare. Om de stannade i landet i tre år fick de möjlighet att begära att bli algeriska 

medborgare, då Algeriet skulle upphöra att vara franskt21. Det andra valet var att de kunde 

följa med de franska trupperna hem till Frankrike. Den 3 juli 1962 blev Algeriet officiellt 

självständig efter nästan sju års krig med Frankrike, ett krig som kostade över en miljon 

människor liv och mer än en miljon fransmän fick flytta tillbaka till sitt ursprungsland22.  

 

                                                           
17 Demker Marie, Marie, Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Kriget som förändrade svensk 

utrikespolitik,1996, sid 45 
18 Ibid, Sid 50 
19 Ibid, Sid 52–53 
20 Ibid, Sid 56–57 
21 Ibid, Sid 59 
22 http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Algeriet/Aldre-Historia 
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Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning  

Det algeriska befrielsekriget från den forna kolonialmakten Frankrike har fått en relativt stor 

uppmärksamhet och mediebevakning både före, under och efter självständigheten. Marie 

Demker, professor i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet berör algerietfrågan bland annat 

i sin bok ”Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962”, där hon i ett avsnitt redogör för 

debatten inom den svenska pressen 1955–1959. Demker börjar med att kartlägga i vilken 

omfattning den svenska pressen har engagerat sig i algerietfrågan. Antalet ledardebatter i de 

svenska tidningarna ökade för varje år, från krigets start 1954- till den officiella 

självständigheten 1962. År 1955 skrevs så mycket som 21 ledarartiklar i de sju största 

tidningarna som är Dagens nyheter, Svenska dagbladet, Göteborgs-Posten, Arbetet, 

Sydsvenska dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Tidningsdebatten ökade för varje år kriget 

i Algeriet pågick då det år 1956 skrevs 37 stycken artiklar till år 1959 då det publicerades 

totalt 73 stycken. Den största uppgången kom dock efter denna period då det utkom 150 

ledarartiklar år 1960 samt 121 stycken år 1961. De tidningar som behandlade den algeriska 

frågan i störst utsträckning är Aftonbladet med 54 stycken ledarartiklar under dessa 5 år, följt 

av Expressen med 45 artiklar under samma period. Demker menar att den svenska pressen har 

påverkat de svenska beslutsfattarna och deras krav på agerande i förhållande till stödet för den 

algeriska självständigheten. Detta på grund av att den svenska median har varit kritiska till 

Frankrikes politik i algerietfrågan och de metoder de tog till för att lösa konflikten23. Demkers 

resultat visar på att den svenska pressen spelade en avgörande roll för opinionen i och med att 

de svenska beslutsfattarna tog Algeriernas parti i strävan mot deras självständighet. Demkers 

analys av den svenska pressens mediala bevakning är relevant för denna undersökning, då 

denna studie avser att undersöka hur svenska medier framställer Algeriets befrielsekamp. 

Detta ger en god infallsvinkel och perspektiv över den svenska pressens ställningstagande till 

det algeriska kriget, vilket öppnar upp för vidare analys kring medias tolkningar av 

händelseförloppet.  

Då syftet med denna studie är att analysera den svenska pressens framställning av Algeriets 

befrielsekamp och hur de skildrar religionens betydelse i konflikten, är Hans Granqvists bok 

”Krisen i Algeriet” relevant att titta närmare på, då han skildrar de algeriska rebellernas motiv 

och inre styrka i sin kamp mot fransmännen. Granqvist menar att rebellerna hade starkt 

religiöst fanatiska drag och att religionen i de muslimska länderna spelade en avgörande roll i 

                                                           
23 Ibid, sid 101–106 
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deras liv. Detta var enligt Granqvist en stor drivkraft för rebellernas kamp mot Frankrike, då 

kriget inte bara handlade om en frihetskamp, utan religionen i det heliga kriget var lika 

central. Den religiösa makten gav större möjlighet för rebellerna att påverka den breda 

massan, än om de endast skulle ha använt sig av en nationalistisk propaganda24. 

Något som kan ge en bredare inblick och större förståelse till hur religionen kan användas och 

utnyttjas för rekrytering och mobilisering av människor i krig och konflikter är 

religionspsykologen Tomas Lindgrens förklaring om heliga och rättfärdiga krig. I hans bok 

”Fundamentalism och helig terror” ger han en bild av att krig ofta motiveras med religiösa 

begrepp, så som att Gud uppmanar människor till handling. Om våldet har en gudomlig källa 

kan krig och våldsamma handlingar rättfärdigas som en plikt under lydnad inför det heliga25. 

Lindgren talar även om ”det religiösa våldets legitimitet” där han belyser den religiösa 

våldshandlingens problematik, då problematiken inte uteslutande ligger i själva handlingen 

utan i vad som uppfattas som legitimt eller icke-legitimt användande av våld26. Vidare 

skildrar han de muslimska rättslärdas bild av att det råder en överenskommelse om 

legitimiteten att bruka våld i självförsvar, då försvarskrig förvandlas till en kollektiv plikt 

(fard al-kifaya) när ett muslimskt land blir angripet. Om ledaren för ett muslimskt land 

definierar ett självförsvar som ”jihad på guds väg”, omvandlas dock kampen till en individuell 

plikt (fard al-ayn) för varje muslim som kan bära vapen för strid27.  

En annan forskare som berör ämnet religion i förhållande till krig och konflikter är Elisabeth 

Gerle, professor i teologiska institutionen i Lund som bland annat diskuterar vad det är som 

händer när religionen blir ett vapen mot andra människor. Gerle menar att religion kan 

användas som täckmantel för att dölja det faktum att många av grundorsakerna till krig och 

konflikter ofta har att göra med faktorer så som ekonomiska som såväl sociala orättvisor28.  

Dessa teoretiska utgångspunkter kan ge en förklaring till hur religionen i allmänhet och den 

muslimska läran i synnerhet rättfärdigar och förklarar de mekanismer som kan driva 

människor till krig eller folkligt uppror. Då denna studie avser att undersöka och analysera 

religiösa aspekter i den algeriska befrielsekampen ur ett svenskt pressperspektiv ger tidigare 

forskning och teori en större helhetsbild och förståelse kring ämnet.     

                                                           
24 Granqvist Hans, Krisen i Algeriet, 1957, sid 15 
25 Lindgren Tomas, Fundamentalism och helig terror, 2009, sid 67 
26 Ibid sid 32–33 
27 Ibid sid 62 
28 Elisabeth Gerle et al. I Guds namn, sid 90 
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Källmaterial, metod och källkritik 

Metoden för denna studie är av kvalitativ karaktär där det insamlade källmaterialet genom 

textnära läsning granskats och analyserats noggrant. Källmaterialet som har använts är 

tidningsartiklar från Aftonbladet, Dagens nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa 

tidningsartiklar har granskats genom en systematisk sökning efter relevanta notiser och 

artiklar som behandlat den algeriska befrielsekampen.  

Fokus har legat på att försöka hitta artiklar ur den svenska pressen och analysera deras 

framställning av religionens och andra politiska ideologiers betydelse och roll under den 

algeriska befrielsekampen mellan 1954–1958-talet. Källmaterialet som har använts i denna 

studie kommer i huvudsak ifrån mikrofilmrullarna som finns tillgängliga vid Umeå 

universitetsbibliotekets magasin. 

En del avgränsningar även har gjorts för denna studie för att kunna göra den mer överskådlig 

och begriplig. Tidsperioden för de artiklar som har undersökts är mellan åren 1954–1958, med 

ett litet undantag då det förekom ett fåtal artiklar från 1951 som ansågs vara relevanta för 

studien. Antal artiklar som undersökts i denna studie är 68 stycken, från perioden 1954 fram 

till 1959. Anledningen till att studiens undersökningsperiod stannade vid 1958 är för att den 

algeriska befrielsekampen tog en ny vändning vid denna period, då både fransmän och 

algerier startade långa förhandlingar om självständigheten, vilket ansågs vara irrelevant för 

studiens syfte.  

Av de 68 artiklar som analyserats kommer 29 st. av dem från Aftonbladet, 22 st. från Dagens 

nyheter och 17 st. från Svenska Dagbladet. Värt att nämna är att källmaterialet som 

behandlats och analyserats har varit betydligt större i kvantitet än de 68 st. artiklar som valts 

ut för denna studie, men en stor del av materialet valdes bort då de ansågs vara mindre 

relevanta för studiens syfte. Artiklar som ansågs vara mindre relevanta för denna 

undersökning var exempelvis sådana som i huvudsak behandlade den franska regeringen i 

Paris och dess möjligheter att lösa den algeriska konflikten och som mer eller mindre lade 

fokus på Frankrikes politiska kris. Andra artiklar som också valdes bort var de som inte 

behandlade algerietfrågan som en enskild fråga utan istället lade störst fokus på Nordafrika, 

dvs. Tunisiens, Marockos och Algeriets kamp om att frigöra sig från Frankrike. Artiklar som 

berörde den algeriska frågan i FN valdes också bort, då dess centrala innehåll handlade om 

fredsförhandlingar om vapenvila mellan Frankrike och Algeriet och lite fokus lades på krigets 

karaktär så som konfliktens bakomliggande orsaker och motiv.  
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 Att arbeta med tidningsartiklar som grundmaterial kan vara ganska svårbehandlat då de på 

grund av deras ideologiska inriktningar kan vara en aning tendensiösa. Detta påverkade dock 

inte själva studien i och med att syftet har varit att undersöka hur media har framställt 

religionens roll oberoende av varandra.  

Undersökningsdel 

Aftonbladet och Algerietfrågan 

Som nämnt ovan är Aftonbladet den tidning som har behandlat algerietkriget flest gånger i 

sina ledarsidor och artiklar, med totalt 52 artiklar under femårs perioden 1955–6029. De flesta 

artiklar som kommer att redovisas i denna undersökningsdel är mellan åren 1954–1958. 

Startskottet för det algeriska gerillakriget och den militära mobiliseringen började officiellt 

den 1 november 1954 på allhelgonadagens morgon30. Att de algeriska nationalister skulle slå 

till just den första november var långt ifrån en slump, utan det var en genomtänkt plan då den 

första november är en central högtid för den katolska kyrkan och för den europeiska 

minoriteten i Algeriet31.  

Den första artikeln som publicerades på Aftonbladet angående revolten i Algeriet utgavs den 

9 november 1954. Artikeln beskriver den allvarliga situationen i landet och hur situationen 

eskalerades till andra områden utanför huvudstaden Alger och de beskriver situationen som 

väldigt bekymmersam för fransmännen. Vidare redovisar de om själva händelseutvecklingen 

från första november och framåt och hur den franska regeringen tagit till tuffa åtgärder genom 

att skicka ytterligare militärförstärkning i ett försök att stabilisera situationen. Artikeln 

redogör för den algeriska nationalistiska organisationen ”Rörelsen för demokratins och 

friheternas triumf” (MTLD), som leds av en man vid namn Messali Hadj som var en mycket 

känd aktiv nationalist. Messali Hadjs bakgrundshistoria beskrivs som en exkommunist och 

nationalist och att han som rörelsens frontfigur länge varit känd hos de franska myndigheterna 

som en radikal nationalist. Hadjs rörelse hade gott stöd hos ”Ullama”, dvs. de religiösa 

muslimska ledare som uppmanat ”muselmaner” till att ansluta sig till MTLD32. Muselmaner 

                                                           
29   Demker Marie, Sverige och Algeriets frigörelse 1954–1962, Kriget som förändrade svensk 

utrikespolitik,1996, sid 101 
30   Ibid, sid 44 
31   Ibid, sid 45 
32   ”Revolt i Algeriet”, Aftonbladet 9 november 1954 
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är en benämning som utgavs av fransmännen och som syftar till algerier eller muslimer, en 

benämning som är lånad från namnet på muslimernas profet Mohammed.  

Denna artikel följdes sedan upp av en notis som utgavs den 11 november 1954 med rubriken 

”Uppror i Algeriet” där man redogjorde för hur rebellerna rekryterades och hur de 

organiserade sig. Notisen nämner även hur rebellerna fick stöd av sina grannländer Tunisien 

och Marocko, främst när det gällde vapensmuggling. Även denna notis nämner de muslimska 

prästerna ”Ullama” och hur de står på rebellernas sida genom att de ger upproret dess 

propagandistiska underlag som de behöver33. 

Måndagen den 15 november 1954 skriver Kjell Rönnelid en lång och utförlig artikel på 

Aftonbladet som ger en historisk, ekonomisk och social förklaring för de orsaker som har lett 

till att muselmaner gjorde revolt i Algeriet. Artikeln redogör för de olika kulturella, 

ekonomiska och sociala motsättningar som finns i Algeriet mellan algerier och de franska 

nybyggarna. Skribenten till artikeln tar upp en rad exempel på de olika skillnader som fanns 

mellan de två olika grupperna och beskriver hur algerierna blev svikna gång på gång av den 

franska regeringen som lovade en del reformer för en mer utvidgad social och ekonomisk 

medborgarrättighet. Kjell Rönnelid kritiserar den franska administrationen i och med den 

europeiska minoriteten i Algeriet som han menar medvetet saboterar alla former av förslag 

som är avsedda att förbättra muselmanernas liv. Enligt skribenten är det den franska 

minoriteten och administrationen som är det stora problemet i Algeriet, eftersom de inte alltid 

accepterar de reformer som moderlandet Frankrike sätter upp i landet. Detta anses vara 

”interna” problem av den franska minoriteten i ett land som de ser sig själva ”äga”. De 

reformer som Frankrike försökte sätta upp skulle undergräva deras ställning och makt som 

herrefolk i ett land där de är en liten minoritet34.   

Aftonbladets utrikeskrönika publicerade den 27 november 1954 en artikel med titeln 

”Ingenting liknar en vän så mycket som en fiende”, som var ett uttalande från en fransk 

kolonist till en korrespondent. Krönikan beskriver läget i Aurésbergen och hur de franska 

trupperna vandrade i bergen och sökte efter terroristgruppen som kallade sig själva för ”Guds 

armé”. Krönikan redogör för hur rebellerna rörde sig i Aurésbergen och om hur de 

organiserade sig, vilka vapen de använde och hur rebellerna fick hjälp av sina grannar 

                                                           
33 ”Uppror I Algeriet”, aftonbladet 11 november 1954 
34 ”Det oroliga Algeriet”, Aftonbladet 15 november 1954 
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Tunisien. Den redogör också för hur vapen smugglades från de muselmanska länder som 

Egypten och Libyen till Algeriet35.  

Det dröjer fram till den 30 mars 1955 innan Aftonbladet publicerar något angående den 

algeriska konflikten igen. Artikelns publicerades under namnet ”Algeriskt uppror” med en 

underrubrik som löd ”Till skillnad från britterna och holländarna har de franska statsmännen 

inte velat begripa att ändrade signaler numera gäller för förhållandet mellan de europeiska 

moderländerna”. Skribenten går till attack och kritiserar den franska politiken i algerietfrågan 

och menar att den våldsamma metoden som Frankrike använde sig av för att försöka lösa den 

algeriska konflikten snarare gav motsatt effekt. Skribenten menar att detta försök inte löste 

konflikten, utan följden av den blev att oron spred sig vidare som en gräsbrand över hela 

landet36.  

Under 1956 publicerade Aftonbladet fyra artiklar om algerietfrågan där samtliga handlade om 

den algeriska konfliktens påverkan för den franska politiken. En av dessa publicerades 

torsdagen den 3 maj 1956 av Knut Ståhlberg med titeln ”Frankrikes feber stiger, Algeriet 

kräver regimskifte?”. Ståhlberg redogjorde för den franska debatten om algerietfrågan där 

Pierre Mendés regering talade om förstående förhandlingar mellan den franska regeringen och 

rebellerna. Mendés menade att parterna skulle komma överens om en uppgörelse i Algeriet 

och att vapnen skulle läggas ned inom några veckor, medan de andra partierna som stod till 

höger om regeringsmajoriteten krävde att kriget skulle kvävas och avgöras militärt37.  

Den 2 december 1957 publicerade Aftonbladet återigen en artikel ”Vad händer i Algeriet: 

Krigets bakgrund och historia” av skribenten Pierre Vinde. Artikeln inleds med en 

redogörelse av den algeriska historien, från den arabiska invasionen av Nordafrika på 600-

talet fram till den franska invasionen av Algeriet på 1800-talet. Vinde diskuterar även kort hur 

islam spreds bland urbefolkningen och att det var under den Almohadynastin på 1100-talet 

som islam definitivt fick överhanden över majoriteten av urbefolkningen. Vinde menade att 

orsaken till revolten går att finna i den fransk-algeriska historien, dvs. efter att Algeriet 

inkorporerades med Frankrike. Under 1800-talet använde fransmännen alla typ av metoder för 

att erövra landet och under närmare ett decennium pågick det ett hårdhänt utrotningskrig mot 

urbefolkningen berberna, där fransmännen kuvade och drev den inhemska befolkningen till de 

mer avlägsna områdena och installerade sedan nybyggarna som övertog berbernas mark. 

                                                           
35 ”Ingenting liknar en vän så mycket som en fiende” Aftonbladet 27 november 1954 
36” Algeriskt Uppror”, Aftonbladet 30 mars 1955 
37” Frankrikes feber stiger Algeriet kräver regimskifte”, Aftonbladet, 3 mars 1956  
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Slutsatsen som skribenten redogör för är att det som pågick i Algeriet handlade inte om ett 

religiöst krig eller ett raskrig, utan det var en social och nationell revolution38.     

Den 10 februari publicerade Aftonbladet en specialintervju med den franska 

konseljpresidenten M. Guy Mollet om läget i Algeriet. Mollet menade att den rådande 

socioekonomiska situationen mellan de bägge folkgrupperna fransmännen och muselmaner i 

Algeriet borde ändras. Han menade att det fanns en skevfördelning då den franska minoriteten 

på 1.5 miljoner människor var ekonomiskt överlägsna, medan den muselmanska 

majoritetsgruppen på 8 miljoner människor levde under svältgränsen. Enligt honom så borde 

grupperna bli mer balanserade sett till de ekonomiska resurserna. Mollet går sedan till attack 

mot östblocken, främst mot arabstaterna med Egypten och Gamal Abdel Nasser i spetsen. 

Kritiken riktad mot Nasser var att han fortsatte att förse sina muselmanska bröder med vapen 

och att utan denna hjälp menar Mollet att ”terroristerna” hade kapitulerat39.  

Den 11 och 19 mars 1957 publicerades två notiser som starkt kritiserade den franska regimens 

metoder mot den muselmanska befolkningen i Algeriet. I en notis från den 11 mars avslöjades 

det att den franska polisen använde sig av ”tyska metoder”, där varje familjeöverhuvud var 

tvungna att föra en bok över alla sina familjemedlemmar och att till och med hundarna 

registrerades för att underlätta kontrollen av de inföddas rörelse40. I den andra notisen skrevs 

det om de upprörda och oroliga rösterna från den franska opinionen som utryckte sin oro mot 

de metoder som kom till användning mot rebellerna i Algeriet. Kritiken kom främst från 

katoliker och kommunister som vände sig mot den tortyr som användes mot fängslade 

rebeller. ”Vi är förtvivlade över att se hur djupt den mänskliga naturen kan förnedra sig över 

att se fransmän använda nazibarbariets metoder” skrev en katolsk soldat41.  

Fredagen den 25 april 1958 publicerade aftonbladet en artikel av Lars Ericsson där han 

diskuterar den franska sociologen Germaine Tillions teser från hennes bok ”L´algerie en 

1954”. Tillion menade att revolutionen inte kom som någon överraskning för de som kände 

till det algeriska problemet. Hon menade att den väpnade revolten var ett uttryck för ett djupt 

rotat missnöje hos muselmanerna, vars förtryckta folk gjorde en väpnad revolt mot 

herrefolket, den franska minoriteten i Algeriet. Den Algeriska nationalismen föddes ur en 

                                                           
38 ”Vad händer i Algeriet: Krigets bakgrund och historia”, Aftonbladet, 2 december 1957 
39 ”Algeriet”, Aftonbladet 10 februari 1957 
40 ”Algeriet”, Aftonbladet 11 mars 1957 
41 ”Algeriet”, Aftonbladet 19 mars 1957 
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social misär, som gav en ökad insikt om den egna förnedringen och ställde det stenhårda 

kravet på upprättelse42.  

Sammanfattande analys: Aftonbladet 

Aftonbladet är den tidning som har publicerat flest artiklar angående den algeriska 

befrielsekampen. Religionens roll och betydelse omnämns till och från i de artiklar som 

beskriver bakgrunden för den algeriska frihetskampen, men den värderas dock inte speciellt 

högt som den avgörande faktorn för det algeriska kriget. Aftonbladets skribenter som 

övervakade den algeriska befrielsekampen fokuserade till stor del på det socioekonomiska 

perspektivet samt diskrimineringen som fanns mellan algerier och det franska minoriteten i 

Algeriet. Den franska politiken, militära intensifieringen och de metoder som användes i 

kriget mot rebellerna fick stor medial uppmärksamhet i de artiklar som publicerades. Den 

analysen som går att dra från de artiklar som granskades visar på att Aftonbladet hade en pro-

algerisk hållning, då all fokus i journalisternas analyser antingen låg på den miserabla 

socioekonomiska situationen för algerierna eller de brutala metoder som användes av den 

franska militären. 

Dagens Nyheter och Algerietfrågan 

Dagens nyheter publicerade en artikel långt innan startskottet för den algeriska 

befrielsekampen den 1 november 1954, som visade på att det fanns tidiga tecken att 

nationalistiska rörelser som höll på att ta form bland algerierna. Denna långa och utförliga 

artikel skrevs av Eivor Burbeck den 27 juli 1951 med titeln ”Muselmanska stämningar”. 

Artikeln skildrar först den historiska bakgrunden för hur det algeriska motståndet mot 

fransmännen tagit olika former under tiden sedan koloniseringen 1830. Burbeck ger sedan en 

analys av de algeriska nationalistpartierna och menar bland annat att skillnaderna dem 

emellan främst ligger i deras förhållande till marxismen och den muslimska läran.  

Burbeck menar vidare att de algeriska nationalister som var mer frigjorda hade lättare att 

samarbeta med marxismen än de som var mer strängt religiösa och som hade svårt att förhålla 

sig till marxismens läror. Eivor Burbeck tar upp Messali Hadj i sin artikel och beskriver 

honom som den populäre och fanatiskt religiöse muselmanske ledaren. Hon gör en kort 

beskrivning om hans politiska aktivism där han började som kommunist fram till den tid då 

                                                           
42 ”Algeriets pacificering, dränker öknen i blod”, Aftonbladet 25 april 1958 
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han tog avstånd från den och anslöt sig till den panislamistiska rörelsen. Hadj insåg att islam 

var det enda element som kunde förena den muselmanska befolkningen för mobiliseringen 

mot fienden. 

Burbeck nämner även Oulamas roll i att väcka den algeriska nationalsimsen genom en religiös 

renässans. Oulama är en sammanslutning av ett fåtal belästa muslimer som verkade för en 

religiös renässans med ett politisk inflytande. Detta beror på att den muslimska religionen 

liksom katolismen under medeltiden inte ville skilja mellan de kyrkliga och världsliga 

angelägenheterna43. 

Den första artikeln som publicerades i Dagens nyheter och som behandlade algerietfrågan 

efter den 1 november 1954 skrevs av Viktor Vinde den 16 november 1954. Titeln var 

”Moderat nationalism mellan sköldarna i Nordafrika”.  

Viktor Vinde inledde sin artikel med att hänvisa till de oroligheter som hade ägt rum i 

Algeriet de senaste veckorna, dvs. sedan den 1 november 1954. Han menar att detta var väntat 

och hänvisar till en tidigare händelse som skedde 1952, då liknande kravaller ledde till hårda 

åtgärder från den franska sidan mot de extrema nationalisterna kring Messali Hadjs parti och 

hans anhängare. Vinde skriver även en kort historisk bakgrund om den algeriska 

nationalismens uppkomst. Enligt honom fanns inte den algeriska nationalismen innan andra 

världskriget utan den började ta form efter den allierade invasionen i Nordafrika. Det var då 

den tog fart på allvar och man började tala om en algerisk nation och en algerisk stat. De 

första kraven från nationalisterna var en form av autonomi under den franska suveräniteten 

som kort därefter förvandlades till en fullständig självständighet. Kraven på autonomi och 

självständighet tillbakavisades av Frankrike som orimliga då Algeriet sedan mitten av 1800-

talet har betraktats som en fransk provins.   

Viktor Vinde gör likt många andra journalister och skribenter en redogörelse för de två partier 

som representerar det algeriska folket. Det ena partiet beskrivs som ett reformistiskt 

muselmanskt medelklassparti under ledning av Ferhat Abbas, medan det andra beskrivs som 

det starkt vädjade partiet till det månghövdade muselmanska lantproletariatets religiösa 

fanatism under ledning av exkommunisten Messali Hadj44. 

Den andra artikeln publicerades av Dagens nyheter den 19 december 1955 under titeln 

”Algeriet och de franska valen”. Artikeln startar med att citera ett uttalande av den dåvarande 

                                                           
43 ”Muselmanska stämningar”, Dagens Nyheter 27 juli 1951 
44 ”Moderat nationalism mellan sköldarna i Nordafrika”, Dagens nyheter 16 november 1954 
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utrikesministerns Antoine Pinay i FN: ”Algeriet är en del av Frankrike i lika hög grad som 

Bretagne eller Auvergne”. Detta uttalande kom efter att generalförsamlingen bestämde sig för 

att ta upp algerietfrågan på sin dagordning, trots starka franska protester då de insåg att detta 

stred mot FN:s stadga då algerietfrågan var en fransk sak45.  

Under 1956 fanns två artiklar i Dagens Nyheter, det ena publicerades den 24 april och den 

andra den 11 juni. Båda artiklarna beskriver på ungefär samma sätt de rapporter om 

hundratals människor som stupade i kriget, där ingen av parterna visade tecken på 

kapitulation. Fransmännen var fast beslutna om att det enda sättet för att få slut på kriget var 

att revolten måste kvävas genom militärt medel, medan nationalisterna fick fler och fler 

rekryter av den algeriska ungdomen som hellre valde att dö som en ”Chahid”, dvs. en martyr 

än att leva förnedrad under den franska överhögheten46. 

Nästa artikel som dyker upp i Dagens nyheter i relation till det algeriska kriget publicerades 

den 18 april 1957 under titeln ”Fransk mörkläggning”. Artikeln redogör för en rad skakande 

vittnesmål från journalister om soldaternas och officerarnas brutalitet mot den muselmanska 

civilbefolkningen. Franska regeringen fick utstå hård kritik för deras krigsföring mot 

rebellerna och civilbefolkningen. En general vid namn Bollardiéres slöt sig bakom en 

journalists vittnesmål om brutala metoder, vilket ledde till att den franska regeringen 

fördömde generalens agerande och straffade honom med 60 dagars arrest. Andra vittnesmål 

som nämndes i artikeln var liknande händelser, men som den franska regeringen antingen 

nekade till, tystade eller försökte skylla på individuella ageranden då de menade att detta 

kunde ske i alla krig47. 

Denna artikel följdes upp med ytterligare ett reportage som publicerades den 6 maj 1957 av 

DN:s Pariskorrespondent Viktor Vinde med titeln ”Fransk opinion likgiltig för dramat kring 

Algeriet”. Artikeln beskriver hur den politiska kampen i Frankrike använde algerietfrågan 

som ett drag för att vinna opinion hos de franska väljarna. Vinde visar en tydlighet i sin analys 

om hur oerhört splittrade den franska allmänheten var och att det nästan var omöjligt att veta 

hur den franska befolkningen förhöll sig till det algeriska kriget och kraven på 

självständighet48. 
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46 ”Offensiv i Algeriet”, Dagens nyheter, 24 april 1956 
47  ”Fransk mörkläggning”, Dagens nyheter 18 april 1957 
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Den 2 april 1958 publicerade Dagens nyheter en artikel med titeln ”En skamfläck på 

Trikoloren” av Sven Öste som starkt kritiserar den franska diplomatin i förhållande till 

algerietfrågan. Kritiken riktas främst mot den franska högern som var understödd av franska 

socialdemokrater, som enligt honom visade en utsökt oförmåga att använda förnuftet om 

deras vägran att inse det absurda i kampen om Algeriet. Öste försöker i sin artikel hitta 

förklaringar och bakomliggande faktorer till det som gjorde att algerierna fortsatte sin kamp, 

trots sina stora mänskliga förluster och militära underlägsenhet. För att kunna göra detta 

ställer han två frågeställningar: ”Är det en halvciviliserad befolkning som influerats och 

understötts av en kommunistisk agitation?” och ”Är det ett raskrig, där hudfärgen och hatet 

mot den vite mannen är det tyngsta argumentet?”.  

Svaren till båda dessa frågeställningar blev ett nekande svar. Sven Öste förklarar i artikeln att 

kommunismen märkligt nog inte hade vunnit fotfäste i Algeriet, men denna teori ansågs vara 

mer trolig om kampen fick fortsätta. I frågan om det pågick ett raskrig mot den vite mannen 

så menade Öste att algerierna hade anslutit sig helt till den västerländska kulturen efter att 

Algeriet inkorporerats med Frankrike under den första hälften av 1800-talet och att algerierna 

trots allt var fransmän till nationalitet. Algerierna kämpade tappert både under det första och 

andra världskriget och de var fullt medvetna om att de inte kunde existera utan kontakt med 

Frankrike. Öste hävdar att kampen om Algeriet inte var en kamp mot Frankrike, det franska 

folket eller den franska kulturen. Den handlade snarare om de franska orättvisor mot den 

muselmanska befolkningen, då de i över etthundra år utnyttjats, förtyckts, behandlats som 

slavar och hållits på svältgränsen49.   

Sammanfattande analys: Dagens nyheter 

Dagens nyheter har uppmärksammat religionens roll och betydelse i den algeriska 

frihetskampen i större utsträckning än Aftonbladet. Detta går bland annat att se i Eivor 

Burbecks artikel ”Muselmanska stämningar”, där hon går in i djupet och redogör för den 

algeriska nationalismens historiska bakgrund, uppkomst och dess inriktningar. Hon beskriver 

Messali Hadjs och ”Ullama”, dvs. de muslimska prästernas roll som verkade för en religiös 

renässans som en avgörande faktor för nationalismens uppkomst. I de resterande artiklar som 

granskats omnämns religionens roll, men den värderas dock inte som en avgörande faktor, 

utan som i de andra dagstidningarna väljer man att söka svar till den algeriska revolutionen i 

de socioekonomiska faktorerna. Kommunismen är den ideologi som lyfts fram i Dagens 
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nyheter, oftast som den alternativa ideologin framför religionen och andra politiska 

ideologier. Även här kan slutsatsen dras att Dagens nyheter är pro-algeriska på grund av att i 

mycket av det som publicerades riktas hård kritik mot den franska regeringen och deras 

politik i Algeriet. 

Svenska dagbladet och Algerietfrågan 

Den första funna artikeln i Svenska dagbladet som tar upp algerietfrågan går tillbaka till den 7 

januari 1955, publicerad av deras utsände i franska Nordafrika Sven Aurén. Enligt denna 

artikel är detta dock inte det första som publicerades angående det algeriska kriget, då 

Svenska dagbladet även ska ha gett ut tre andra artiklar den 27:e, 28:e och 29 december 1954. 

Dessa ska även de ha publicerats av Sven Aurén, men redovisas inte i denna studie då de inte 

fanns tillgängliga för granskning.  

Artikeln från den 7 januari 1955 har titeln ”Befolkningsökning Algeriets problem”. Aurén 

inleder sitt reportage med att ge sin förklaring till varför det algeriska folket reste sig mot de 

franska överordnande. Han beskriver den demografiska uppdelningen i landet där en 

dominerande europeisk minoritetsgrupp lever sida vid vida med den stora infödda och 

underordnade lokalbefolkningen. Vidare i sin analys förklarar han att den stora skillnaden i 

levnadsstandard och nationalistisk feber skapar politiska svårigheter och att huvudproblemet i 

Algeriet är av social och ekonomisk natur. Avslutningsvis omformulerar han sin tes och 

ställer frågan: ”Vad skall göras för att den avtagande dödligheten inte skall resultera i 

tilltagande fattigdom?”. Hela reportaget fokuserar enbart på de socioekonomiska aspekterna 

och på den demografiska utvecklingen då den inhemska befolkningen nästan fördubblades 

från 5,5 miljoner 1919 till strax över 8 miljoner i början av 1950-talet. Dessa aspekter är vad 

Sven Aurén anser vara det största hotet som kan resultera till katastrofala följder för landet om 

inte Frankrike agerar fort50.  

Sven Aurén följer sedan upp sitt reportage två dagar senare med ännu en lång och utförlig 

artikel under titeln ”Algeriska nationalismen djupt splittrad”, publicerad den 9 januari 1955. 

Likt det förra reportaget ger Sven Aurén en socioekonomisk analys som förklaring för de 

ökande oroligheterna i Algeriet. Han menar att huvudparten av den infödda befolkningen i 

Algeriet inte utgjorde något hot för Frankrike, utan de nöjde sig snarare med reformer som 

kunde förbättra deras levnadsstandard. Aurén utvecklar sedan sin syn på den miserabla 
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tillvaron som infödingarna levde i. Han beskriver situationen som katastrofal, med en skyhög 

arbetslöshet, en utbredd analfabetism och där majoriteten av befolkningen levde under 

svältgränsen. Detta i en tid där befolkningstillväxten ökade markant då barnadödligheten 

minskat avsevärt, vilket försvårade situationen ytterligare. Aurén varnar för att om inga 

reformer görs och det inte sker några förbättringar fort, skulle detta leda till att 

nationalistpropagandan kunde få stora möjligheter för rekrytering av nya algeriska 

medlemmar.  

Vidare ägnar Aurén en spalt åt att redogöra för den algeriska nationalismens olika inriktningar 

genom att presentera de två mest framträdande nationalisterna under denna tid. En av dem är 

den 55-årige moderaten och apotekaren Ferhat Abbas som ledde partiet Union Démocratique 

du Manifeste Algerien (UDMA). Detta var ett parti som vände sig till den muselmanska 

intellektuella eliten och folkbildade grupper såsom advokater, läkare, apotekare och 

tjänstemän. Den andre nationalisten är den 56 årige exkommunisten och hantverkaren Messali 

Hadj som ledde partiet Mouvement du Triomphe des Libertés Democratiques (MTLD). 

Messali Hadjs parti vände sig till det revolutionära obildade proletariatet, en målgrupp som 

enligt Hadj lättast kunde mobiliseras till en revolution. Artikeln redogör för Messalis tidiga 

politiska aktivism som kommunist i Frankrike bland de franska kommunisterna. Han kom 

dock att bryta med kommunismen ganska snabbt efter hemkomsten till Algeriet, men behöll 

ändå de kommunistiska kampmetoderna som han blandade med religiös fanatism. 

Anledningen till att Messali Hadj bröt med kommunismen var för att det gick trögt med 

rekryteringen av nya medlemmar i Algeriet. Kommunisternas materialistiska livsåskådning 

gick inte hem hos det arbetande folket, då den stred mot den muslimska läran som säger att 

Gud ensam förfogar över världens goda och att det goda fördelas eller tas tillbaka i 

överenstämmelse med den gudomliga rättvisan. Messali Hadj insåg snabbt komplikationen 

mellan kommunismen och religionens livsåskådningar, vilket tvingade honom att förändra sin 

retorik som blev oerhört religiöst laddad med radikala inslag. Detta förändrade bilden av 

honom från en vanlig politisk aktivist till mer av en religiös ledare51. 

I en annan artikel skriven av Sven Berger publicerad den 26 maj 1955 i Svenska dagbladet 

”Nationalismen i Nordafrika” diskuteras nationalismen i både Tunisien, Marocko och 

Algeriet. Skribenten redogör för nationalismens uppkomst och vilka faktorer som bidrog till 

väckelsen av den nationalistiska känslan som följdes upp av en folklig resning mot den 
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franska staten. Sven Berger analyserar den nordafrikanska nationalismen genom att jämföra 

likheter och skillnader mellan dessa tre länder. Skillnaden menar Berger var att det fanns 

bättre förutsättningar för uppkomsten av nationalismen i Tunisien och Marocko, då det redan 

fanns en tunisisk och marockansk stat under det franska protektoratet, medan Algeriet 

saknade dessa fördelar då de betraktades som en fransk provins. Likheterna mellan dessa 

länder var att islam eller den muselmanska religionen var den mest gemensamma och 

viktigaste komponenten för den nordafrikanska nationalismen52. 

I en artikel som publicerades den 21 juli 1958 med titeln ”Frankrike och arabvärlden” 

diskuterar Svenska dagbladet general De Gaulles politik och dess möjligheter att lösa det 

algeriska kriget. De Gaulles regeringspolitik byggde på något som kallades för 

”fraternisering” mellan muselmaner och européer. Fraternisering innebar två saker, det ena att 

Algeriet skulle assimileras och integreras till moderlandet Frankrike och det andra att bägge 

befolkningsgrupperna i Algeriet skulle förenas och integreras med varandra och exempelvis 

bilda en gemensam väljarkår. Artikeln noterar att De Gaulles regeringsplan för att lösa 

konflikten gav uttryck åt de gamla franska idéer om Algeriet, då Algeriet i teorin var franskt 

och att algerierna eller muselmanerna som de då kallades var fransmän på papper. Artikeln 

diskuterar huruvida dessa tankar och reformer som De Gaulles regering framförde kunde 

komma att appliceras i verkligheten. Frågan ställdes om algerierna verkligen skulle kunna 

känna sig som något annat än algerier och om de genom nationalismens uppvaknande och de 

många frigörelseaktionerna överhuvudtaget skulle kunna gå med på att assimileras och bli 

fransmän. 

Skribenten av denna artikel avslutar sin analys med vad han anser om de franska försöken till 

assimilering av den algeriska befolkningen. Enligt honom är dessa försök meningslösa 

eftersom nationalisterna och självständighetskraven har nått en nivå som inte går att vända53. 
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Sammanfattande analys: Svenska dagbladet 

Svenska dagbladet skiljer sig i vissa avseenden åt från de andra dagstidningarna i värderingen 

av religionens roll och betydelse för den algeriska frihetskampen. Detta då religionen 

omnämns i ett fåtal artiklar som en viss källa till revolutionen, men samtidigt framhålls även 

här de svåra socioekonomiska förhållandena och Frankrikes misslyckade politik i Algeriet 

som de viktigaste faktorerna. I Sven Auréns artikel ”Algeriska nationalismen djupt splittrad” 

förklarar skribenten användandet av religionens effektiva kraft för rekryteringen och 

mobiliseringen av det algeriska folket och att de klassiska politiska ideologier så som 

kommunismen hade svårt att hävda sig framför den religiösa retoriken. I en annan artikel som 

publicerades av Sven Berger angående de likheter och skillnader som fanns i de tre afrikanska 

länderna Tunisien, Marocko och Algeriet är det enligt skribenten religionen som utgör den 

viktigaste gemensamma pelaren för dessa länders nationalism.   

Resultat 

I vilken utsträckning tas religion upp i den svenska mediebevakningen? 

Efter att ha granskat källmaterialet i de tre stora dagstidningarna Aftonbladet, Svenska 

dagbladet och Dagens nyheter går det att konstatera att det inte har lagts någon nämnvärd 

fokus på religionen i relation till den algeriska frihetskampen. Detta innebär dock inte att 

religionen inte togs upp i artiklarna då den förekommer i olika utsträckningar, oftast i relation 

till när pressen försöker redogöra och förklara den algeriska nationalismens uppkomst och 

dess olika inriktningar. En av de personer som omnämns mest i den svenska pressen är 

Messali Hadj, som är en av den viktigaste frontfiguren för den algeriska nationalismen. Han 

porträtteras ofta som en exkommunist som sedan omvandlades till en form av religiös ledare 

med väldigt många anhängare. Han beskrivs i alla tre dagstidningar som en fanatisk ledare 

som behöll de kommunistiska kampmetoderna men som blandades med radikala religiösa 

inslag. I ett fåtal av de artiklar som publicerades omnämns även ”Ullama”, det vill säga de 

lärda muslimska präster som propagerade och gav sitt stöd till revolutionen och till Messali 

Hadj rörelse i kampen mot Frankrike.  

I en artikel tas även religionen upp som den gemensamma nämnaren för de tre nordafrikanska 

länderna Tunisien, Marocko och Algeriet, där samtliga stod under den franska koloniala 

makten. Skribenten nämner här islam som den viktigaste komponenten och faktor i den 

nordafrikanska nationalismen.  
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Andra religiösa aspekter som förekommer är benämningen av algerier, som frekvent 

omnämns som antingen mohammedaner eller muselmaner i samtliga dagstidningar.    

 

Hur värderas och kommenteras religiösa aspekter? 

Den övergripande uppfattningen är att de religiösa aspekterna som tas upp i samtliga tre 

dagstidningar inte värderas nämnvärt högt. Detta på grund av att de flesta skribenter inte 

värdesätter religionen i sina analyser som en avgörande faktor till Algeriets befrielsekamp, 

utan istället sätter de socioekonomiska aspekterna i första rum. Den svenska pressen 

benämner nästan uteslutet religionen i relation till nationalismen och som en källa till dess 

uppkomst, vilket gör att de implicit förklarar orsakerna till kriget genom religion då 

nationalismen var en källa till befrielsekampens uppkomst. Däremot benämns sällan 

religionen som en uttalad orsak till revolutionen då detta inte nämns explicit i texterna. Det är 

därför svårt att finna en röd tråd huruvida svensk press anser att religionen spelade en 

betydande roll, eftersom de å ena sidan redogör för religionen som en viktig komponent för 

den algeriska identiteten, men å andra sidan söker de svaren till revolutionen i andra 

bakomliggande orsaker. Här nämns aspekter så som den ökade befolkningsmängden, 

fattigdomen och försämrade resurser för algerierna som redan var ett förtryckt folk. Andra 

aspekter är den enorma kritik som gavs till den franska regeringen för sina brutala metoder i 

deras försök att kväva revolutionen. Skribenterna förklarar alltså inte kriget i Algeriet som 

något hat- eller raskrig mot den europeiska minoriteten i stort, utan menar snarare att det är de 

sociala orättvisorna som utövades över det Algeriska folket som är den främsta orsaken till 

revolten och Algeriernas kamp om frihet.  

Vilka livsåskådningar och politiska ideologier utöver religion, ansågs vara 

viktiga att uppmärksamma? 

Den algeriska befrielsekampen har färgats av en rad viktiga politiska ideologier, något som 

har gått att finna i den svenska pressens skildringar av de stora politiska ledarna som stod 

bakom dessa politiska inriktningar. De centrala ideologierna som lyfts fram är kommunismen 

och liberalismen, som uppmärksammades frekvent i den svenska mediebevakningen av 

kriget. Dessa två ideologier har i stor utsträckning förknippats med de två största politiska 

ledarna för den algeriska nationalismen, Messali Hadj och Ferhat Abbas. Hadj omnämns i 

samtliga artiklar som en revolutionär kommunist eller en exkommunist då hans politiska 
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propaganda förvandlades och fick radikala religiösa inslag. Vid beskrivningen av hans 

historiska bakgrund och politiska aktivism återberättas hans omhändertagande av de franska 

kommunistiska rörelserna i Frankrike och hur han startade sin politiska karriär som 

kommunist. Messali Hadj visade en stark organisationsförmåga vilket ledde till att han 

startade ett eget parti i Frankrike där målgruppen bestod av det algeriska proletariatet som 

befann sig på fransk mark. Hadj återvände sedan till Algeriet med målet att sprida budskapet 

bland den algeriska befolkningen, men fick inte det gehör som hade hoppats på.  

Kommunismen hade svårt att få fäste bland algerierna då en stor del av ideologins 

grundpelare stred mot deras religiösa föreställningar. Trots detta lyckades Hadj få med sig 

många anhängare då han behöll sina kommunistiska revolutionära kampmetoder och blandade 

dessa med starkt religiösa inslag. De svenska dagstidningarna ägnade en stor uppmärksamhet 

till Messali Hadj och nämner honom oftast i två sammanhang, dels för att förklara 

nationalismens uppvaknande och dels som en källa till krigets uppkomst.   

Den svenska pressen beskriver Ferhat Abbas som en motpol till Messali i deras redogörelse 

för den algeriska nationalismen och dess olika inriktningar. Han förknippas med en liberal 

reforminriktad politik och omnämns i den svenska pressen som den intellektuella algeriska 

eliten. Hans politik vände sig till likasinnade, icke-revolutionära grupper som trodde på en 

politisk lösning för det algeriska folket. Pressen beskriver honom som ett praktexempel på 

den algeriska ledaren som anammade de västerländska idealen. Abbas strävade efter en 

reformistisk politik med utvidgade medborgerliga rättigheter för algerierna och var i början av 

sin karriär emot en total självständighet och för assimilering mellan algerier och fransmän. 

Detta kom dock att vända då alla hans försök till förändring via de politiska och demokratiska 

medlen misslyckades. Med tiden insåg Abbas att Frankrike inte skulle ge algerierna de 

medborgerliga rättigheter som han hade hoppats på och därför kom hans politik att förändras 

till att förespråka total självständighet. 
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Diskussion 

Den allmänna uppfattningen av den svenska pressen angående deras ställningstagande till den 

algeriska frihetskampen är att de är starkt kritiska mot den forne kolonialmakten Frankrike, då 

många journalister var eniga om att den franska politiken var dömd att misslyckas redan i 

krigets början. Detta påpekar bland annat Marie Demker i sin bok Sverige och Algeriets 

frigörelse 1954–196254. Efter att ha läst och granskat de svenska artiklar som berört 

algerietfrågan är bilden densamma som den rådande uppfattningen, eftersom det går att skönja 

en tydlig pro-algerisk retorik och inställning från den svenska pressens sida. Detta visar sig 

bland annat i form av deras demoralisering av de franska metoderna i hur de exempelvis 

använde sig av straff och tortyr mot algerierna, metoder som likställdes med tyska metoder 

från andra världskriget. Pressen kritiserar även fransmännen för de socioekonomiska 

orättvisor som rådde i landet då de menar att det var Frankrike och deras politik som hade lett 

till den krisartade situationen. De talar även om rasdiskrimineringen bland franska minoriteter 

och algeriska majoriteter i form av begränsade medborgarrättigheter för algerier och 

benämner dessa två grupper som herr och slavfolk. När journalisterna redogör för rebellerna 

och deras motiv till varför de gjorde revolt, drar de slutsatserna att de var ett folk som sökte 

frigörelse och självständighet från gamla koloniala makter. Detta gör att de till en viss mån 

bortser från att rebellerna också hade begått en del hemska dåd, vilket även här tyder på ett 

pro-algeriskt ställningstagande.  

Angående i vilken utsträckning religionen tas upp och på vilket sätt religionen värderas och 

kommenteras i den svenska pressen, lades det som nämnt relativt lite fokus på denna aspekt. 

Trots att religionen redogörs och förklaras i olika sammanhang så kommer dess betydelse i 

andra hand i journalisternas analyser, då de till syvende och sist menar att det är de 

socioekonomiska, demografiska och den franska politiken i algerietfrågan som är de 

avgörande faktorerna till motiven bakom kriget. Detta är anmärkningsvärt då religionen är en 

viktig komponent för skapandet av den algeriska identiteten och som genomsyrar hela den 

algeriska samhällsstrukturen. Journalisten Hans Granqvist ger ett gott exempel på detta då han 

beskriver rebellernas utpräglade religiösa inslag och hur de använde detta som drivkraft i 

kampen mot Frankrike. Vidare menar han att religionen och islam är en central del av det 

algeriska befolkningens liv och att kampen mot fransmännen var ett religionskrig lika mycket 
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som en frihetskamp55. Detta gör att den svenska pressen ger ett sorts dubbla budskap till 

religionens betydelse och roll då den å ena sidan genomsyrar en stor mängd pressmaterial, 

men å andra sidan sällan beskrivs som en uttalad orsak till kriget då den inte nämns explicit i 

texterna. 

Tidigare forskning talar för att krig ofta motiveras med religiösa begrepp och att våldsamma 

handlingar kan legitimeras som en lydnad inför det heliga56. Forskningen skildrar även den 

muslimska läran där det finns en överenskommelse att det är legitimt att bruka våld i 

självförsvar då försvarskrig förvandlas till en kollektiv plikt när ett muslimskt land blir 

angripet57. Den algeriska befrielsekampen har som tidigare nämnt innehållit religiösa inslag, 

men som den svenska pressen har lagt olika mycket vikt på. Det har saknats en röd tråd i hur 

religionen har framställts, vilket har gjort det svårt att fastslå huruvida religionen haft en 

betydande roll eller inte enligt svensk press.  

Denna studie har utöver religionen, haft för avsikt att undersöka vilka andra livsåskådningar 

och politiska ideologier som den svenska pressen valt att uppmärksamma i förhållande till den 

algeriska befrielsekampen. De två politiska ideologier som förekom i störst utsträckning var 

kommunismen och liberalismen. Dessa ideologier förknippades främst med de största 

nationalistiska ledarna Messali Hadj och Ferhat Abbas, de stora ledargestalterna som 

representerade den algeriska befolkningen. Messali Hadj är ledaren som främst förknippas 

med kommunismen, även om den svenska pressen skildrar honom som en religiös ledare med 

många ansikten. Detta på grund av att de alltid lyfter upp hans kommunistiska sida och 

historik, samtidigt som de beskriver honom som en person som vädjar till den religiöst 

fanatiska andan hos folket. Dessa dubbla budskap som pressen ger av Hadj gör att bilden av 

honom som ledare blir otydlig för den som läser, vilket visar på svårigheterna att presentera 

hans ledarskap och egentliga ideologi. Detta väcker en undrar över om religionen fått en 

större roll och mer utrymme i pressens analyser om Hadj enbart hade presenterats som en 

religiös ledare och inte som en ledare med många olika ansikten.  

Ferhat Abbas var ledaren som förknippades med liberalismen och som motpolen till Messali 

Hadj. Abbas framställs av pressen som den intellektuelle, västvänlige ledaren som vände sig 

till den algeriske eliten. Han omnämns som en reforminriktad liberal och som den alternativa 

ledaren för det framtida självständiga Algeriet. Uppfattningen är att den svenska pressen vill 
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ge en positiv bild av Abbas som en sann ledare som strävade efter ett fritt och demokratiskt 

land. Abbas liberala tankar och idéer speglade också västvärldens dåtida ideologiska tankesätt 

och deras negativa inställning till kommunism, vilket kan vara en av anledningarna till att 

Ferhat Abbas fick en mer förskönad bild av den svenska pressen än Messali Hadj. 

Sammanfattning 

Denna studie har behandlat den svenska pressens framställning av religionens och andra 

politiska ideologiers roll och betydelse under den algeriska befrielsekampen mellan åren 

1954–1958. Fokus för denna studie har varit att undersöka i vilken utsträckning religionen 

tagits upp i den mediala bevakningen samt hur den har kommenterats och värderats av den 

svenska pressen. Studien har även valt att lägga fokus på hur pressen har skildrat andra 

politiska ideologier och livsåskådningar som ansetts vara viktiga att uppmärksamma under 

den algeriska frigörelsekampen.  

Metoden för denna studie har varit att granska och analysera de tre dagstidningarna 

Aftonbladet, Dagens nyheter och svenska dagbladets mediebevakning av den algeriska 

befrielsekampen. Detta har gjorts genom att systematiskt gå igenom dessa dagstidningar 

under perioden 1954–1958 och selektivt välja de artiklar och notiser som ansågs vara 

relevanta för undersökningen.  

Den officiella perioden för den algeriska befrielsekampen är mellan den första november 

1954 fram till den femte juli 1962. Denna studie har dock valt att avgränsa tidsperioden till 

1954–1958, på grund av att händelseutvecklingen i den algeriska frigörelsekampen tog en 

annan vändning efter Charles De Gaulles maktinträde år 1958. De Gaulles politik ledde till att 

kriget och stridigheterna till stor del stannade upp och förhandlingar om en uppgörelse 

började istället inledas. Därav handlade det mesta av det som svenska pressen publicerade om 

förhandlingarnas utveckling och framgångar och lite om det ämne som studien har för avsikt 

att undersöka.  

Det har ägnats relativt stor uppmärksamhet och mediebevakning åt det algeriska 

befrielsekriget från den svenska pressens håll. Samtliga dagstidningar omnämner religionen 

på olika sätt i algerietfrågan, men främst i relation till den algeriska nationalismens uppkomst 

och inte som någon direkt avgörande faktor till frigörelsekampen. Uppfattningen är att de 

religiösa aspekterna inte kommenterades och värderades nämnvärt högt med anledningen att 

pressen främst framhöll de socioekonomiska aspekterna som den kanske viktigaste faktorn till 



28 
 

den algeriska självständighetskampen. De politiska ideologier och andra livsåskådningar 

utöver religionen som uppmärksammades var kommunismen och liberalismen och dess två 

framträdande ledare för den algeriska nationalismen Ferhat Abbas och Messali Hadj. Ferhat 

Abbas uppmärksammades för sin politiska aktivism och reforminriktade liberal, medan 

Messali Hadj antingen beskrevs som kommunist eller exkommunist, eftersom hans politiska 

aktivism var starkt färgad av religiösa fanatiska inslag. 
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