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Folke Bernadotte (1895-1948) växte upp i ett mycket fromt hem. Han var son till prins Oscar, 

en yngre bror till Gustaf V. Prinsen hade valt att ingå äktenskap med hovfröken Ebba Munck 

af Fulkila trots att hon inte var av kunglig börd. Därmed förlorade han arvsrätten till Sveriges 

och Norges tron. Sådana var reglerna. Som plåster på såret blev prins Oscar emellertid av sin 

morbror, storhertigen av Luxemburg, tilldelad den ärftliga titeln ”greve av Wisborg” en titel 

som således sonen Folke fick ärva.  

Folke Bernadotte utbildade sig till kavalleriofficer men på grund av dålig hälsa (benägenhet 

för magblödningar) lämnade han den militära banan. Under en konvalescensvistelse hos sin 

farbror kung Gustaf på franska Rivieran träffade han amerikanskan Estelle Manville, som 

sedan blev hans hustru.  

Folke Bernadotte ville göra en insats. Att han tvingats lämna den militära banan gjorde honom 

benägen att anta offentliga uppdrag. 1937 blev han ordförande i Sveriges Scoutförbund. Han 

blev också ordförande i Simfrämjandet och hade även uppdrag inom ridsporten och 

skytterörelsen. Vid världsutställningen i New York 1939 var han generalkommissarie för det 

svenska deltagandet. 1943 övertog han ansvaret för Svenska Röda Korset och dess stora 

hjälpinsatser i krigets slutskede. Han organiserade och ledde hjältemodigt ett krigsfångeutbyte 

så att 11 000 krigsfångar kunde återvända hem. Med sina vita bussar lyckades han rädda 

närmare 8 000 danska och norska krigsfångar samt drygt 7 000 kvinnor av olika nationaliteter, 

de flesta judinnor, från tyska koncentrationsläger. 

I maj 1948 utsågs han av FN att medla i kriget mellan den nybildade staten Israel och dess 

arabiska grannländer. Genom skytteldiplomati försökte han få till stånd ett vapenstillestånd. 

Han arbetade också på en fredsplan. Enligt denna skulle FN dra upp gränserna mellan en 

judisk och en arabisk stat. Negev skulle då tillfalla den arabiska sidan. Jerusalem skulle ställas 

under internationell kontroll med garanterat tillträde till de heliga platserna för alla och fri 

religionsutövning. De arabiska flyktingarna skulle få återvända till sina hem på 

judiskkontrollerat område. 

Den 17 september 1948 mördades Folke Bernadotte. Han färdades utan militär eskort i en FN-

skyltad bilkaravan genom den judiska sektorn i Jerusalem då bilarna stoppades av en jeep som 

ställt sig mitt i vägen. Den israeliske förbindelseofficeren i den första bilen ropade att släppa 

fram bilkonvojen med FN-medlaren. Männen i jeepen öppnade då eld. En av dem kom fram 

till Bernadottes bil och försäkrade sig om vem som var Bernadotte. Sedan avlossade han flera 

skott med kpist genom sidorutan. Skotten träffade Bernadotte samt den franske översten Sérot 

som satt bredvid honom. Båda dog omgående.  

Mordet utfördes av medlemmar i den extremistiska terrorgruppen Lehi (Lohamei Herut Israel, 

Israels frihetskämpar). I sin kamp mot den brittiska förvaltningen hade denna grupp till att 

börja med sökt kontakt med det fascistiska Italien och det nazistiska Tyskland. Sedan 

rörelsens grundare Avraham Stern 1942 mördats av britterna närmade man sig i stället 

Sovjetunionen och antog nationell bolsjevism som sin ideologi. I november 1944 lyckades 



Lehi mörda den brittiske ministern för Mellanöstern, lord Moyne, som då befann sig i Kairo. 

Lehi genomförde även den beryktade massakern i byn Deir Yassin i mars 1948. I maj 1948 

upplöstes emellertid Lehi och integrerades i Israels reguljära armé. Somliga medlemmar 

fortsatte dock terrorverksamheten på egen hand. Det var denna utbrytargrupp, «Fosterländska 

fronten«, som mördade Folke Bernadotte. Attentatet planerades av Yehoshua Zettler och 

verkställdes av en fyrmannagrupp som leddes av Meshulam Makover. De dödande skotten 

avfyrades av Yehoshua Cohen. Allt detta är väl känt sedan länge, inte minst sedan mördarna 

efter preskriptionstidens utgång 1988 lät sig intervjuas i Israels största dagstidning Yediot 

Ahronot.  

Om dessa händelser har Göran Burén skrivit en omfattande redogörelse. Han är född i 

Göteborg 1946, har skrivit flera romaner och är bosatt på Holmön utanför Umeå. Burén vill 

återupprätta minnet av Folke Bernadotte och utreda hur det officiella Sverige förhöll sig. 

Bland annat utifrån källmaterial i UD:s arkiv menar han att Bernadotte mördades med den 

israeliska regeringens tysta medgivande. «Efter mer än 60 år av tigande och undanflykter är 

det dags att korrigera historieskrivningen om den israeliska regeringens roll i affären 

Bernadotte« lyder hans slutord. Trots att det fanns klara indikationer på att ett attentat 

planerades underlät de israeliska myndigheterna att skydda FN-konvojen. Frågan om 

Bernadotte ville ha eskort eller ej diskuterar han ingående. Även om dådet av Israels regering 

blev förkastat i starka ordalag och Lehi förklarades vara en terroristorganisation var själva 

mordutredningen under all kritik. Ett antal Lehimedlemmar arresterades visserligen, några 

dömdes till fleråriga fängelsestraff, men blev snart frigivna i en allmän amnesti. 

Den svenska regeringen tillsatte en egen mordutredare, nämligen riksåklagaren Mats Heüman, 

som levererade skarp kritik av utredningen och ifrågasatte om israelerna över huvud taget 

varit intresserade av att gripa de skyldiga. Detta var den direkta anledningen till att Sverige 

dröjde längre än andra västländer med att erkänna Israel.  

Heümans rapport överlämnades av det svenska sändebudet Karl-Gustav Lagerfelt till Israels 

utrikesminister Moshe Sharett. Denne beklagade djupt mordet, särskilt som offret varit «en så 

utomordentligt framstående världsmedborgare och en så djupt aktad medlem av det svenska 

folket, en person till vilken det judiska folket stod i stor tacksamhetsskuld«. Som svar på den 

svenska rapporten och för att få den diplomatiskt besvärande frågan ur världen lät israelerna 

tillsätta en egen utredning, den s.k. Agranatkommissionen.  

I ett memorandum, som överlämnades till den svenska regeringen i juni 1950, anförde det 

israeliska sändebudet att Israel visserligen inte brustit i sina skyldigheter vad gällde 

avsaknaden av eskort men erkände att det varit klokare om man mera noggrant tagit reda på 

Bernadottes önskemål. Man erkände även det berättigade i Heümans kritik av 

polisutredningen men skyllde på de kaotiska förhållanden som vid den tiden rådde i 

Jerusalem. Vad gäller beskyllningen om bristande nit vad gäller att gripa mördarna 

tillbakavisas denna, dock på ett hovsamt sätt. Israels regering erkänner sitt ansvar för det 

skedda och «kommer att bära sitt ansvar inför historien« samt beklagar att «detta fega 

lönnmord ägde rum på israeliskt område och att brottslingarna trots alla bemödanden förblivit 

oupptäckta«. Dessa medgivanden från Israels sida innebar att Sverige därefter utan 

prestigeförlust kunde de jure erkänna Israel. 

Det israeliska sändebudet överlämnade även Agranatkommissionens rapport. Av den svenska 

regeringen blev den dock försedd med stämpeln «Strängt förtroligt« och därmed inte 

offentliggjord. Agranatkommissionen avvisar kategoriskt Heümans kritik. Numera har 

sekretesstiden gått ut och rapporten presenteras utförligt i Buréns bok. Kanske är dessa 

dokumentationer det mest värdefulla i boken.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Yehoshua_Zettler
http://en.wikipedia.org/wiki/Yehoshua_Cohen


Man skulle bland annat önska att författaren också gjort en jämförelse med hur det officiella 

Sverige hanterat andra politiska mord. Har Folke Bernadotte hamnat i strykklass? Det kan 

man knappast påstå. Jämfört till exempel med fallet Raoul Wallenberg behandlades mordet på 

Bernadotte närmast föredömligt. Vad gäller Wallenberg var den svenska regeringen däremot 

märkligt handfallen, trots att ärendet gällde en av utrikesdepartementets egna tjänstemän. 

Utrikesminister Undén blev mycket upprörd när Wallenbergs anhöriga ifrågasatte de officiella 

uppgifter som lämnats av Sovjetunionens utrikesminister Vysjinskij. Den svenska regeringen 

tillsatte dock 2001 en kommission med uppgift att granska utrikesledningen hanteringen av 

frågan. Kommissionens slutbetänkande har fått den talande titeln Ett diplomatiskt 

misslyckande.  

Man kan även jämföra med Dag Hammarskjöld. Mycket talar för att han blev mördad. Sexton 

vittnen uppgav att de sett eller hört andra flygplan vid tiden för planets inflygning vid midnatt 

till Ndola i Nordrhodesia. Några av dem sade sig ha sett beskjutning mot planet, 

Flygplatsledningen dröjde ända till morgonen innan man började söka efter det saknade 

planet. Den nordrhodesiska haverikommissionen förklarade att olyckan orsakats av 

besättningen redan innan man börjat sin undersökning. Den svenske observatören, 

kommissarie Otto Danielsson, kritiserade haverikommissionen men hans skrivelse 

hemligstämplades. Den svenska regeringen har inte lyckats skingra dimmorna kring 

generalsekreterarens död. I dagarna har dock en internationell kommission tillsatts som på 

nytt skall ta upp ärendet. 

Vi kan också jämföra med utredningen av Palmemordet. Den har kallats världens största 

mordutredning. Som sådan är den ovanligt misslyckad, trots att den i motsats till de andra 

utredningarna gällde ett mord som begicks under fredstid i ett högt utvecklat land. Redan från 

första början gjordes uppseendeväckande felgrepp i det polisiära arbetet. En politiskt tillsatt 

länspolismästare, den förvirrade Hans Holmér (S), satte sig över vanlig polismetodik. Han tog 

själv hand om utredningen på ett så klantigt sätt att man lätt får misstanken att hans uppgift 

var att lägga ut villospår. Efter spektakulära anhållanden av kurder och «33-åringen« åtalades 

slutligen Christer Pettersson, en person som det första vittnet vid mordplatsen kände till 

utseendet och som därför kunde intyga att mördaren som sprang uppför trappan från 

Tunnelgatan absolut inte var Christer Pettersson! Tala om skandal! 

Kan det vara så att den förvirring som uppstår i samband med politiska mord gör att de 

ordinarie polisiära rutinerna inte längre fungerar? Eller kan det ha funnits order från högre ort 

att sopa igen spåren? Det är inte gott att veta. I fallet Folke Bernadotte får vi nog aldrig 

klarhet. Den siste som bör ha vetat hur det låg till, f.d. Lehiledaren och premiärministern 

Yitzhak Shamir, avled så sent som den 30 juni 2012. Han var dessutom inte särskilt 

meddelsam, för att uttrycka sig milt. Burén är kanske väl optimistisk vad gäller möjligheterna 

att «korrigera historieskrivningen om den israeliska regeringens roll i affären Bernadotte«. 

Burén tycks emellertid utgå från att det var den israeliska regeringen stod bakom mordet. 

Visserligen var det inte bra för den nya staten att FN-medlaren mördades. Man borde gjort allt 

för att förhindra detta, men man lät det ändå ske. Så här spekulerar Burén: «Något annat 

måste ha talat emot och vad kunde det vara annat än just att regeringen trots allt ville bli av 

med Bernadotte? Varför var man beredd att acceptera den höga kostnad det skulle innebära 

om han mördades?« Och han forsätter: «Tilläggas kan att den israeliska regeringen kan ha 

haft ytterligare ett motiv för att låta Sternligan slå till: att bli av med Sternligan.«  

Här har författaren spekulerat utöver det rimligas gräns. Trots de politiska kostnaderna kom 

mordet visserligen mycket lägligt för Israels regering, men att densamma skulle ställt sig 

bakom mordplanen är ett alltför djärvt antagande. En mera realistisk attityd intog 



riksåklagaren Maths Heüman i sin utredning (citat efter Burén): «Det är sålunda möjligt, att 

man inom en del kretsar funnit det förenligt med Israels intressen att skapa sig ett förmånligt 

utgångsläge genom att militärt besätta Negevområdet och hela Jerusalem. Mot genomförandet 

av sådana planer måste greve Bernadotte ha betraktats som ett allvarligt hinder.«  

Generalkonsul Widar Bagge, som i februari 1949 av svenska regeringen sändes till Israel, 

framförde visserligen skarp kritik mot Israels sätt att hantera mordutredningen men ville dock 

inte anklaga den israeliska regeringen för själva mordet. Han skrev (citat efter Burén): «För 

min del har jag dock aldrig gått så långt, och gör det ej heller nu, att jag vill göra gällande att 

regeringen eller någon av de ledande skulle ha stått bakom själva dådet. Men jag kan ej 

frigöra mig från tanken, att de måste haft en känsla av att något var i görningen.« 

Mordplanerna kan alltså ha varit kända och möts med förståelse «inom en del kretsar« 

(Heüman), men därifrån att, som Burén gör, se den israeliska regeringen som medagerande är 

att gå för långt. Att Sternligan var hatad inom det statsbärande Mapaipartiet är ett faktum. Inte 

heller förekom några offentliga hyllningar av terrorister så som varit sed inom den palestinska 

administrationen. Det utesluter naturligtvis inte att det i hemlighet kan ha funnits sympatisörer 

i regeringskansliet. Ett besvärande faktum är också att Ben-Gurion då han efter sin 

pensionering flyttat till kibbutzen Sde Boker blev nära vän med Bernadottes mördare 

Yehoshua Cohen. 

Buréns bok innehåller tyvärr många sakfel, något som undergräver förtroendet för författaren. 

Några exempel: 

Ordet «palestinier« används ofta anakronistiskt som beteckning på araberna (s.24, 80, 222, 

233, m.fl.). På 1940-talet brukade «palestinier« beteckna en invånare i Palestina. Oftast 

användes ordet om den judiska folkgruppen. 

«Efter 1967 inledde palestinierna en nationell frihetskamp under Yassir Arafats ledning 

(s.253). « – Men Arafat inledde kampen mot Israel långt före sexdagarskriget. Han grundade 

Fatah redan 1958. PLO, där han med tiden blev ordförande, grundades redan 1964 på Hotel 

Ambassador i östra Jerusalem. 

«Klippmoskén« (som inte är någon moské) hade 1948 bara en krigsskadad smutsig grå kupol 

(s.13). Skimrande och gyllene blev kupolen inte förrän 1964. 

Alexandra Kollontaj var inte utrikesminister utan Sovjetunionens minister i Stockholm (s.41). 

Slaget vid El Alamein var inte 1943 utan 1942 (s.58). 

Carl Albert Andersson var inte borgmästare i Stockholm (s.62). Han var stadsfullmäktiges 

ordförande. Borgmästare titulerades chefen vid Stockholms rådhusrätt. 

«Hur starka och emotionellt betydelsefulla sionisternas drömmar än var, hade de naturligtvis 

inte någon internationell rättsverkan. - - - Man måste komma ihåg att någon erkänd juridisk 

rätt för judar att obegränsat emigrera till Palestina fanns inte«, skriver Burén (s.85, 89) utan 

att nämna att den internationella rätten (folkrätten) i detta fall utgörs av mandatstadgan som i 

sin tur bygger på San Remoöverenskommelsen 1920. Där heter det i inledningen: «… in 

favour of the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, it being 

clearly understood that nothing should be done which might prejudice the civil and religious 

rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status 

enjoyed by Jews in any other country.« Ett nationellt hem skulle alltså beredas i Palestina för 

det judiska folket. 



Artikel 2 i mandatstadgan lyder: «The Mandatory shall be responsible for placing the country 

under such political, administrative and economic conditions as will secure the establishment 

of the Jewish national home, as laid down in the preamble, and the development of self-

governing institutions, and also for safeguarding the civil and religious rights of all the 

inhabitants of Palestine, irrespective of race and religion.« Det är hela det judiska folket som 

avses, inte bara en viss del av det. Mandatstadgan, som utgör grunden för den internationella 

rätten, begränsar alltså inte den judiska invandringen. Den vackra tanken var att alla 

folkgrupper i Palestina sedan skulle leva sida vid sida. Detta föresvävade även Ben-Gurion 

när han den 23 augusti 1948 sade: «Vi hoppas att det pågående snart skall avlösas av en fred 

med araberna – de behöver oss och vi behöver dem.« 

Trots sina spekulativa drag och sin antiisraeliska vinkling har Buréns bok ett värde genom att 

den presenterar intressant material. Även negativa omdömen om Bernadotte redovisas, som 

t.ex. detta ur den kända amerikanska journalisten Kati Martons A death in Jerusalem (1996), 

(här citerat efter Stig Hadenius bok Vem var Folke Bernadotte?): « Hur skulle Bernadotte 

med sin positiva alltid-redo-attityd och sin nästan totala brist på filosofisk eller historisk 

bakgrund, kunna förstå de misshandlade Dostovjevskij-själar som klamrade sig fast vid 

Jerusalem som vid en livbåt? Hans aristokratiska självförtroende, hans eldgaffellika militära 

uppträdande och hans fatala brådska att få fram en uppgörelse – ingenting av detta kunde 

väcka tillit hos människor vars föräldrar, systrar och bröder hade gripits i ghettona och dött i 

koncentrationsläger bara tre år tidigare. En man i avsaknad av bokliga intressen och nästan 

helt utan sinne för situationens djupa tragik borde inte blivit sänd att förhandla med folket ur 

böckernas bok.«  

Begravningsgudstjänst efter Folke Bernadotte ägde rum under stora hedersbetygelser i Gustaf 

Vasa kyrka i Stockholm den 26 september 1948, en dryg vecka efter mordet. Ett antal 

hyllningsartiklar och minnesböcker publicerades under tiden närmast efter, men sedan blev 

det ganska tyst, som det brukar bli när nyare händelser pockar på uppmärksamheten och yngre 

generationer träder till.  Om Folke Bernadotte fått mindre uppmärksamhet än andra personer 

på motsvarande nivå kan dock diskuteras. Burén tycker sig emellertid se ett mönster: «Hur 

kom det sig då, att denne man, som under några år var en beundrad världsmedborgare, som 

vid sin begravning blev föremål för hyllningar som om han varit ett helgon, bara några år 

senare var nästan bortglömd? – Svaret är uppenbart – den kritik och det hat han ådrog sig 

under sitt medlaruppdrag.« 

Den 28 januari 1952 planterade Israel en skog i Neve Ilan väster om Jerusalem till Folke 

Bernadottes minne i närvaro bl.a av ambassadör Gösta Hedengren, utrikesminister Moshe 

Sharett och generalstabschefen, den berömde arkeologen Yigael Yadin. I Sverige höll 

riksdagen 1998 en minnesstund på 50-årsdagen av mordet. En byst av Folke Bernadotte, 

utförd av den norska skulptrisen Solveyg Schafferer, placerades 1999 i Carolinaparken i 

Uppsala. Ytterligare ett exemplar av samma skulptur, som placerats vid 

Djurgårdsbrunnskanalen i Stockholm, invigdes av prins Carl Philip den 16 september 2011. 

Anders Brogren 
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