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Abstract 

 

The aim of this thesis is to find out how the Holocaust was discussed in the Swedish press during 

the Eichmann trial in Jerusalem in 1961. The chosen time period is May 1960 to May 1962. 

Theories about “the myth of silence” are drawn upon. Researchers such as Peter Novick, who 

writes about collective memory, and Hasia Diner who contests the myth of silence have been drawn 

upon to paint a larger and more complex picture of how the Holocaust was looked upon during 

the period 1960–1962. 

The study is carried out through a qualitative text and image analysis of Swedish daily 

newspapers and evening papers. The study is divided into five different parts each with the aim to 

answer the main question. The first part concludes that the news of Eichmann being captured by 

the Israelis were met with relief from most of the writers. The second part shows that the severity 

of the crimes that Eichmann was accused of justified the means – the illegality of how he was 

brought to justice was debated but finally considered a hurdle which was possible to overcome. 

The third part reveals what the Swedish journalists and readers believed to be Adolf Eichmann’s 

role in the Holocaust. At first he was considered solely responsible for the mass murder of the 

European Jews but as the trial began and ran its course the view began to shift – Eichmann was 

no longer seen as the only or primary guilty part. The fourth part of the thesis deals with the image 

of the victims of the Holocaust, both literally and figuratively. An analysis of the photographs 

(depicting victims of the Nazi crimes, during the 1940s) which illustrated some of the articles can 

be found in this part of the thesis. The image of the victims is quite simple. They were seen as 

entirely innocent people who, passively, were brought to the gas chambers. The majority of the 

references made to the victims points to the conclusion that it was the Jews that were seen as the 

primary victims. The fifth and final part of the thesis analyses the use of photographs depicting 

Adolf Eichmann, and also court room photographs. Images of Eichmann in his uniform mediated 

the image of absolute power and evil incarnate, other photographs of him, taken in South America 

in the 1950s show a slightly different image of the man. The court room photographs tell the story 

of the spectators, and the victims in the 1960s. 

Concluding, the Swedish journalists and readers of newspapers were highly informed of the 

Holocaust. It is also clear, seen from the material, that the Holocaust was, already in the 1960s seen 

as a very central event in not only Jewish history but also global history in general. 

 

Keywords: the Holocaust, Adolf Eichmann, myth of silence, collective memory, Israel, war crimes, 

Judaism 
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Inledning 

 

Jakten på en folkmördare 

 

Adolf Eichmann tillfångatogs av israeliska agenter den 11 maj 1960 i Buenos Aires i Argentina, på 

en gata inte långt från sitt hem där han bodde med sin familj. Nyheten slogs upp stort i världens 

media efter David Ben-Gurions tillkännagivande inför Knesset den 23 maj samma år, och så även 

i Sverige. Artiklar, notiser, insändare, debattartiklar, et cetera skrevs om den då relativt okände men 

snart ökände nazisten. Det fanns en stark fascination för människor, som Eichmann, som hade 

bidragit till folkmordet på de europeiska judarna endast femton år tidigare och inledningsvis var 

världens presskår djupt engagerad i rättegången men båda åhörarna och pressen tappade snabbt 

intresset.1  

Rättegången mot Adolf Eichmann inleddes den 11 april 1961 i Jerusalem. Huvuddomaren i 

målet, Moshe Landau,2 började med en uppräkning av åtalspunkterna. De var femton till antalet. 

Enligt Eichmanns biograf David Cesarani var uppställningen av anklagelseakten ”både enformig 

och förvillande.”3 Nedan följer ett urval av åtalspunkterna och där går faktiskt att skönja en viss 

förvillande effekt.  

 

Punkterna 1 till 4 var brott mot [det] judiska folket, straffbara enligt sektion 1 i 1950 års lag om 
(bestraffning av) nazister och nazistkollaboratörer. Den första punkten hävdade att ”den åtalade 
under perioden 1939–1945 tillsammans med andra orsakade miljoner judars död, i egenskap av de 
personer som var ansvariga för att genomföra nazisternas plan för judarnas fysiska förintelse, känd 
som ’Den slutgiltiga lösningen av judefrågan’”. […] Den andra punkten anklagade Eichmann för att 
ha utsatt miljoner judar för levnadsförhållanden ägnade att åstadkomma deras fysiska utplåning, 
förslava dem, driva samman dem i getton [sic] och deportera dem under omänskliga förhållanden. 
Den tredje täckte ”allvarlig skada” som åsamkats miljoner judar under ”den tid de stått under 
nazistiskt styre”, däribland slavarbete, svält, massarresteringar, misshandel och ekonomisk bojkott – 
allt ”i syfte att förinta det judiska folket”. Den fjärde punkten anklagade Eichmann för att från 1941 
ha tvingat judar på olika orter och i olika omständigheter till sterilisering och aborter, bland annat i 
Theresienstadt. […] Därefter angavs Eichmann och andras påstådda verksamhet i avdelning IVB4 
av RHSA [huvudämbetsverk för rikets säkerhet] och närstående organisationer, när han utfärdade 
anvisningar för utrotning av judarna på tyskt, allierat och ockuperat territorium, däribland att döda 
judar i läger.4 

 

Adolf Eichmann hölls också som ansvarig för användandet av Zyklon B i bland annat Auschwitz 

och för att (efter att Nazityskland ockuperat Polen) ha ”fördrivit, deporterat och utrotat 

folkgrupper”. Ytterligare en åtalspunkt var att han skulle ha varit ansvarig för de 

specialkommandon som utförde ”operationer” i Ryssland 1941 där judar mördades och även för 

                                                           
1 Zander 2006, s. 309.  
2 Arendt 1996 (1964), s. 8. 
3 Cesarani 2005, s. 301. 
4 Cesarani 2005, s. 301. 
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att ha ansvarat för morden på judar som deporterats till ghetton i Östeuropa. Han hölls specifikt 

ansvarig för morden på ”ungefär en halv miljon av judarna i Ungern”.5 

Han anklagades även för brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser – dessa brott ”var 

straffbara under andra avdelningar av lagen om (bestraffning av) nazister och 

nazistkollaboratörer.”6 Punkterna 8–12 skrevs om i Expressen 1 juni 1962 och de gällde deportation 

av ”judiska invånare i Tyskland och av Tyskland ockuperade områden”, deportering av ”en halv 

miljon polska civilpersoner, inklusive judar, för att låta tyska familjer slå sig ned där i deras ställe”, 

deportering (med samma syfte som med de polska civilpersonerna) av ”14000 slovenska 

medborgare i Jugoslavien”, ”deportation av tiotusentals zigenare till förintelseläger”, samt 

deportering av ”omkring 100 personer från byn Lidice i Tjeckoslovakien till förintelseläger i Polen 

där de avrättades”.7 Det var, under israelisk lag vid tiden för rättegången, straffbart att ha varit 

medlem i nazistiska organisationer, specifikt under krigstiden. Därför lades, till anklagelseakten, 

även ”Eichmanns medlemskap i ’fientliga organisationer’, SS, SD och Gestapo.”8 Dessa utgjorde 

åtalspunkterna 13–15.  

Det var inte enbart att Adolf Eichmann ställdes inför rätta – utan det var också en slags 

iscensättning, även om den som rapporterade flitigast från rättegången, filosofen Hannah Arendt 

inte riktigt ville se det så. Hon skriver ”Rättegången blev inget skådespel. Men den show som Ben-

Gurion hade för avsikt att dra igång eller snarare de ’lärdomar’ han tänkte sig skulle läras ut till 

judar och icke-judar, till israeler och araber, kort sagt till hela världen, kom till stånd.”9 Vittnen, 

som inte hade minsta kunskap om Eichmanns faktiska göranden och låtanden, fick ta plats i 

vittnesbåset för att de skulle ge en större bild av förstörelseprocessen.10 I rättssalen 1961 var inte 

den uniformsklädde man som symboliserade folkmordet närvarande. Istället stod där en 

medelålders tunnhårig man i hornbågade glasögon.  

 

Nazistjägaren Simon Wiesenthal insåg att Eichmanns uppenbarelse i rättssalen skulle vara svår att 
koppla samman med bilden av den hänsynslöse byråkratmördaren. Wiesenthals radikala förslag var 
att tvinga Eichmann att ikläda sig en SS-uniform, men det fick inget gehör. Därför kvarstod under 
hela rättegången kontrasten mellan den person som stod anklagad för ett fruktansvärt massmord 
och den bleke och alltmer förkylde mannen i kostym.11  

 

                                                           
5 Cesarani 2005, s. 301. 
6 Cesarani 2005, s. 301. 
7 Expressen 1 juni 1962.  
8 Cesarani 2005, s. 302. 
9 Arendt 1996 (1964), s. 13. 
10 Lipstadt 2011, s. 53. Förintelsen omtalas ofta som en förstörelseprocess där de europeiska judarna inte bara förintades 
fysiskt – deras kultur var även den tänkt att bli förstörd. 
11 Zander 2006, s. 303. 
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Även om det kan tyckas att rättegången i Jerusalem skedde i ett slags historiskt vakuum gick världen 

utanför vidare. Medan överlevande från koncentrationsläger i det gamla Europa med stor möda 

vittnade om de fasor och den förnedring nazisterna och lägervakterna utsatt dem för gick tiden sin 

gilla gång, det kalla kriget fortgick och intensifierades. Dagen efter rättegångens första dag (den 11 

april 1961), det vill säga den 12 april 1961, blev Jurij Gagarin den första människan i rymden. Berlin 

och därmed Tyskland – egentligen hela Europa – delades den 13 augusti samma år i två delar, 

människor i Östtyskland emigrerade en masse västerut och dagligen skrev tidningarna om antingen 

Nikita Chrusjtjov eller John F. Kennedy eftersom detta var tiden precis före Kubakrisen.  

Samtidigt som gripandet av Adolf Eichmann tillkännagavs i västtysk media pågick den första 

stora debatten om preskriptionstiden för brott begångna under krigstiden. ”Även om rättegången 

knappast hade någon direkt inverkan på de tyska förundersökningarna […] innebar den att den 

tyska rättsskipningen rönte internationellt intresse.”12 Frågan om att ställa krigsförbrytarna inför 

kan alltså sägas ha legat i tiden. 

Eichmannrättegången har i efterhand beskrivits som en vattendelare i synen på Förintelsen som 

ett brytande av en förmodad tystnad kring folkmordet. Det har vidare betonats att det var först i 

och med rättegången som de ”vanliga” offren för Förintelsen blev synliga. Dock har föreställningen 

om en tystnad kring Förintelsen fram till 1960-talets början på senare år allt mer börjat ifrågasättas. 

Mot bakgrund av detta är det intressant att studera receptionen av Eichmannrättegången i Sverige. 

Denna studeras lämpligen via pressen och vad denna rapporterade och kommenterade. Här finns 

alltså ett internationellt forskningsläge som ger en motstridig bild av rättegången och dess betydelse. 

För svenskt vidkommande saknas i stort sett forskning på området. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på hur Förintelsen och minnet av densamma 

diskuterades i Sverige på 1960-talet i svensk press och vad det säger om hur Förintelsen förstods i 

Sverige vid denna tid. Underfrågorna, med vilkas hjälp huvudfrågan skall besvaras, är följande:  

 

- Hur såg den svenska pressen på att Adolf Eichmann skulle ställas inför rätta i Israel?  

 

Den andra frågan fungerar som en följdfråga till den första frågan.  

 

                                                           
12 Deland 2010, s. 379. 
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- Betraktades tillfångatagandet som motiverat och legitimt eller som omotiverat och illegitimt? 

Hur motiverades respektive ställningstagande? 

 

Enligt huvudåklagaren Gideon Hausner spelade Eichmann en huvudroll i förintelsemaskineriet 

och var en av dem som hade makten att fatta beslut över liv och död medan hans försvarsadvokat 

doktor Servatius menade att han endast var en liten kugge i en stor apparat, en underhuggare som 

bara lydde order. Mot bakgrund av detta blir det intressant att se om den svenska pressen 

anammade åklagarens eller försvarets bild.  

 

- Hur beskrivs Förintelsen och Eichmanns roll i densamma? Trodde de svenska journalisterna 

och läsarna på hans försvar att han bara var en liten kugge i maskineriet eller ansågs han ha 

varit viktigare än så? Förändrades bilden av Eichmanns roll i Förintelsen under 

rättsprocessen och i så fall, hur? 

 

Adolf Eichmann omskrevs, som kommer att visas, mycket i de svenska tidningarna och det skrevs 

även om nazisterna och deras dåd. Förövarna och åskådarna omtalas men vad skrevs om 

Förintelsens offer? Det som skrevs om dem säger något om vilka som räknades som Förintelsens 

verkliga offer. 

 

- Vad skrevs om offren för Förintelsen under rättegångsperioden och hur beskrevs de? Vad 

säger synen på offren om synen på Förintelsen? Förändrades bilden av offren under 

undersökningsperioden? 

 

Fotojournalistiken spelade en viss roll inom rapporteringen om rättegången mot Adolf Eichmann. 

Under den undersökta perioden återgavs ett relativt stort antal fotografier på den anklagade, både 

gamla foton – Eichmann iklädd SS-uniform – men också mer samtida foton, av den grånade 

mannen i glasögon. Andra bilder är fotografier från krigstiden där människor i ghetton och läger 

visas. Alla dessa bilder, på Adolf Eichmann och på nazismens offer, understryker Eichmanns 

betydelse i händelseförloppet och kan avslöja mer om hur den svenska pressen såg på Eichmanns 

roll i Förintelsen. 

 

- Hur såg den visuella rapporteringen av Eichmannrättegången ut och förändrades den under 

rättegångens gång? 
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Tidningar och tolkningar 

 

Den här uppsatsen är en receptionsstudie av hur nyheten om Adolf Eichmanns tillfångatagande, 

möte med domstolen, dom och avrättning togs emot av svenska journalister och tidningsläsare. 

Det är en kvalitativ pressstudie där syftet, att ta reda på hur Förintelsen och minnet av densamma 

diskuterades i Sverige på 1960-talet, operationaliseras genom studerandet av pressklipp från 

svenska tidningar. Skälet till att just tidningar har valts som källa är att de, på 1960-talet, var den 

sannolikt viktigaste källan till nyheter för det svenska folket vilket betyder att de var den källa som 

var medhjälplig till att skapa ett kollektivt minne av en händelse. TV-innehavet i Sverige hade 

visserligen börjat bli allt mer utbrett vid 1960-talets början – 1960 hade en miljon svenskar anmält 

TV-innehav.13 Men det fanns endast en TV-kanal i Sverige (det var först 1969 som Sverige 

Television utökade till två kanaler) och sändningstiden var begränsad.14 Radiosändningar fanns det 

däremot gott om – under undersökningsperioden fanns både P1 och P2 och radioapparater fanns 

i stort sett i varje hem.15 Jag har trots det valt att inte inkludera radioutsändningar i undersökningen 

och det till följd av att tidningarna ännu vid denna tid var de viktigaste opinionsbildarna. 

”Dagspressens totalupplaga ökade med en fjärdedel från 3 782 500 exemplar 1958 till 4 677 800 

exemplar 1975. […] svenskarna [blev] världens mest dagstidningsläsande folk.”16 Befolkningen i 

Sverige nådde sju och en halv miljoner människor under undersökningsperioden (någon gång 

under 1960–1961),17 vilket betyder att majoriteten av den vuxna befolkningen läste minst en dags- 

eller kvällstidning varje dag (åtminstone varje vardag).   

Valet av tidningar har skett efter följande tre kriterier: 

 

- Politisk spridning 

- Geografisk spridning 

- Täckningsgrad 

 

De tidningar, som har valts med ovanstående tre kriterier i åtanke, har analyserats i en kvalitativ 

text- och bildanalys. Textanalysen har bestått av en närläsning av materialet, varefter ytterligare 

avgränsningar har gjorts (såsom antal klipp och vilken relevans de har, som slutligen har använts i 

uppsatsen). Det finns inte någon principiell skillnad mellan bild- och texttolkning. Det handlar i 

                                                           
13 Gustafsson; Rydén 2002 s. 134. 
14 http://www.svt.se/omsvt/fakta/var-historia/televisionens-historia-i-artal [Hämtad 2014-05-14]. 
15 http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3113&grupp=5119&artikel=1971599 [Hämtad 2014-05-
14]. P3 inledde sändningar 1964 och P4, som blev lokalradions egen kanal, började sända 1987. 
16 Gustafsson; Rydén 2002 s. 137–138. 
17 http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-
sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Riket/26046/ [Hämtad 2014-04-26]. 
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båda fallen om närläsning, kontextualisering och, vanligen, komparation. Så även här. Jag redovisar 

vad som står i källan antingen i form av citat eller ett återgivande av ett fotografi eller i form av 

referat. När det gäller bilden tillkommer dock ett moment, en översättning av bilden i ord, det vill 

säga en beskrivning av vad (jag anser) att bilden visar. Detta är nödvändigt för att min tolkning 

skall bli begriplig och kunna prövas. Tolkningen görs sedan dels genom att bilden placeras i de 

relevanta kontexterna, dels genom såväl diakrona (över tid) som synkrona (jämförelse mellan olika 

företeelser vid samma tidpunkt) komparationer. För att ge ett konkret exempel: vid tolkningen av 

ett citat om eller en bild av Adolf Eichmann sätts denna dels in i en större internationell kontext, 

som handlar om Förintelsens verkningshistoria generellt, och dels i en svensk kontext. Jämförelsen 

görs sedan med både övriga framställningar av Eichmann internationellt och i Sverige vid samma 

tid och över tid. Vill man formulera det litet annorlunda skulle man kunna säga att jag studerar 

bilden av Eichmann och hur den förändras över tid i en svensk kontext och att jag också försöker 

se hur de intertextuella förhållandena ser ut samt hur den svenska utvecklingen förhåller sig till den 

internationella. 

De svenska tidningarna skrev ansenligt om gripandet av Adolf Eichmann och ett antal av 

nyhetsrapporterna besvarades av läsarna, med insändare och debattartiklar. 

Ett antal fotografier och även en teckning illustrerade vissa av texterna i materialet. Några av 

dessa fotografier har analyserats i en bildanalys som sträcker sig över tre delar av uppsatsen – Adolf 

Eichmanns roll i Förintelsen, Bilden av offren i rapporteringen samt Porträtt av en folkmördare.  

Nedan följer en närmare genomgång av de olika tidningarna, utifrån de tre kriterierna ovan. 

Källorna utgörs av tidningsklipp från dags-, kvälls- och veckopressen. De tidningar som använts är 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, Dala-Demokraten, Norrbottens-Kuriren och 

veckotidningen Se. Utöver ovan nämnda titlar finns ett antal andra tidningar representerade 

eftersom materialet även består av tidningsklipp från Sigtunastiftelsens klipparkiv. Genomgången 

av klippsamlingen i Sigtuna har gjorts för att komplettera det material som finns på Carolina 

Redivivas arkiv och för att göra bilden av rapporteringen ännu tydligare. Arkivet i Sigtuna är ordnat 

efter personnamn eller ämne så det material som hämtats därifrån består av tidningsklipp som på 

ett eller annat sätt omnämner Adolf Eichmann (under perioden 1960–1999). Se tabell 1 för en 

inblick i hur många klipp som hittats i Sigtunastiftelsens arkiv (alla har inte använts i uppsatsen). 

Nedan, i tabell 2, går det att göra en jämförelse mellan hur många klipp från alla använda tidningar 

som finns i Sigtunastiftelsens arkiv. Av totalt 39 klipp i Dagens Nyheter har Sigtunastiftelsen arkiverat 

23 stycken, vilket var avsevärt fler än från alla andra tidningar som finns i detta arkiv. På andraplats 

kommer Svenska Dagbladet där Sigtunastiftelsen har 12 klipp av totalt 37 stycken. Totalt har arkivet 
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i Sigtuna 83 stycken tidningsklipp som på ett eller annat sätt berör Adolf Eichmann och rättegången 

mot honom. 

 
Tabell 1. Antal klipp per tillgänglig tidning eller tidskrift, från Sigtunastiftelsens tidningsarkiv. 

Tidningar Antal klipp 

DN 23 

AB 8 

SvD 12 

UNT 5 

GHT 5 

Expr 6 

GT 4 

VK 1 

VLT 1 

KvP 1 

Dagen 3 

DD 5 

ST 2 

GP 4 

Veckorevyn 1 

SDS 2 

Totalt 83 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).18 

 

De tidsavgränsningar som har gjorts i urvalet av material har följt det historiska skeendet och 

börjar således med Eichmanns tillfångatagande i maj 1960 och täcker sedan hela händelsekedjan 

som ledde till hans rättegång och slutligen hans avrättning i maj 1962.  

Under 1960-talets första del genomgick flertalet svenska tidningar omfattande metamorfoser. 

Aftonbladet följde Expressens exempel och blev rikstidning. Aftonbladet var under en del av 

undersökningsperioden obunden (1 januari 1943–31 december 1961) och gick sedan över till en 

socialdemokratisk linje (1 januari 1962 – 31 december 1997).19 Detta är intressant i sig men det är 

också bra för min undersökning eftersom den då blir ytterligare en socialdemokratisk representant 

bland källorna, tillsammans med Dala-Demokraten. 

Expressen var den största kvällstidningen i Stockholmsområdet år 1960 då en tredjedel av alla 

hushåll köpte den medan endast en femtedel köpte Aftonbladet. Expressen var, politiskt sett, under 

hela undersökningsperioden, liberal.20  

                                                           
18 Förkortningar av tidningarnas namn: SvD – Svenska Dagbladet, DN – Dagens Nyheter, AB – Aftonbladet, Expr – 
Expressen, NK – Norrbottens-Kuriren, DD – Dala-Demokraten, SDS - Sydsvenska Dagbladet Snällposten (Sydsvenskan), UNT – 
Upsala Nya Tidning, GHT – Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, GT – Göteborgs-Tidningen, VK – Västerbottens-Kuriren, 
VLT – Vestmanlands Läns Tidning, KvP – Kvällsposten, ST – Stockholms-Tidningen, GP – Göteborgs-Posten.        
19 http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=24&PFD=1960-01-01&PTD=1962-06-
02&titel=&fritext=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2013-09-21]. 
20 http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=24&PFD=1960-01-01&PTD=1962-06-
02&titel=&fritext=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2013-09-21]. 
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Omkring 1960 nådde veckotidningar, konsumenttidningar, serietidningar och specialtidningar 

en topp i upplagestorlek med cirka sju miljoner exemplar.21 Se var den största veckotidningen 

speciellt riktad mot män, i slutet av 1950-talet, med drygt 200 000 exemplar.22 Eftersom denna 

tidning var rikstäckande, även om den kanske främst riktade sig till den urbane mannen, fick 

fotoreportagen och artiklarna i tidningen stor spridning. 

Dagens Nyheter var den största och, för ämnet i denna uppsats, den viktigaste tidningen i början 

av 1960-talet. Dagens Nyheter hade en korrespondent på plats, Agne Hamrin, som skrev direkt från 

Jerusalem om rättegången. Det var inte många av de svenska tidningarna som hade korrespondent 

på plats i Jerusalem. Expressens Romkorrespondent Gunnar Nilsson blev, under rättegången, 

Jerusalemkorrespondent men mot slutet av undersökningsperioden hade han återvänt till Rom där 

han skrev vissa avslutande artiklar om Eichmanns dom.23 Svenska Dagbladet hade en korrespondent 

i Jerusalem, Mogen Kofod-Hansen, vars artiklar började dyka upp i Svenska Dagbladet några dagar 

innan rättegångens inledning.24   

I en artikel från april 1961 i Norrbottens-Kuriren står ”Från N-K:s korrespondent” och som 

signatur finns namnet Yohanan Lahav. Detta är det enda tillfället i Norrbottens-Kuriren där det nämns 

att tidningen hade någon korrespondent. Yohanan Lahav skrev för den israeliska tidningen Yedioth 

Ahronoth fram till åtminstone 1988 och skickade troligtvis en artikel till Sverige där den översattes 

och publicerades i Norrbottens-Kuriren.25 Det faktum att en relativt liten lokaltidning sade sig ha en 

utrikeskorrespondent i Israel vid tiden för Eichmannrättegången säger något om dess 

nyhetsvärdering och det antyder möjligen att Norrbottens-Kurirens redaktion ville kunna mäta sig med 

de större rikstidningarna. Det säger även något om hur viktig rättegången ansågs vara, även av 

landsortstidningarna.  

Skillnader mellan Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet finns helt klart, dels beroende på olika 

politiska tillhörigheter, dels på grund av att Dagens Nyheter började använda bilder i större 

utsträckning. Dagens Nyheter var, under hela undersökningsperioden liberal, till skillnad från Svenska 

Dagbladet som var moderat.26  

De två lokaltidningarna som finns representerade i materialet, Dala-Demokraten och Norrbottens-

Kuriren står på olika sidor av den politiska skalan. Norrbottens-Kuriren var under hela 

undersökningsperioden partipolitiskt bunden till moderaterna medan Dala-Demokraten var och 

                                                           
21 Gustafsson; Rydén (red.) 2002, s. 197. 
22 Gustafsson; Rydén (red.) 2002, s. 203. 
23 Se exempelvis Expressen 7 april 1961, 10 april 1961 samt 11 december 1961. 
24 Se exempelvis Svenska Dagbladet 6 april 1961, 7 april 1961 samt 11 april 1961.  
25 Personlig kommunikation, e-mail från TT:s utrikesredaktion den 4 februari 2014. 
26 http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=24&PFD=1960-01-01&PTD=1962-06-
02&titel=&fritext=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2013-09-21]. 
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fortfarande är socialdemokratisk.27 De två lokaltidningarna hade nästan exakt lika många läsare år 

1960 – Dala-Demokraten hade 24 200 läsare och Norrbottens-Kuriren hade 24 000 läsare.28 

Sammantaget innebär det att mitt urval omfattar de båda största och viktigaste dagstidningar, de 

båda största kvällstidningarna, två landsortstidningar med stor lokal täckning samt den viktigaste 

bildtidningen. Urvalet täcker såväl stad som landsbygd samt både socialdemokratisk och borgerlig 

press. Det som saknas är organ för Centerpartiet respektive Sveriges kommunistiska parti, SKP. 

Centerpartiet diskuterade under undersökningsperioden samgående med folkpartiet varför 

skillnaderna mellan de liberala tidningarna och centertidningarna kan förväntas ha varit små. SKP 

befann sig sedan Ungernhändelserna 1956, liksom övriga Moskvatrogna kommunistpartier, i 

problem och var allmänt, till följd av kalla kriget, ute i den politiska kylan. Hade syftet med 

uppsatsen varit att studera av kalla kriget betingade skillnader i den svenska pressens rapportering 

om Eichmannrättegången skulle givetvis något av SKP:s organ Ny Dag och/eller Norrskensflamman 

ha inkluderats. Detta är dock inte syftet. Det jag är ute efter är den generella bilden och till den 

bidrog sannolikt inte SKP vid denna tid. 

Det är alltså inte skillnaderna, vare sig det gäller politisk hemvist eller upplagestorlek eller genre, 

som är det mest intressanta utan vilken bild den tidningsläsande allmänheten i allmänhet gavs. Det 

är dock av vikt att notera dessa skillnader dels för att visa på hur underlaget för undersökningen 

ser ut, dels då de möjligen kan förklara eventuella skillnader i rapporteringen. 

Norrbottens-Kuriren och Dala-Demokraten används för att få en inblick i hur stort intresset för 

rättegången var utanför de större svenska städerna och för att få en bild av rättegången i en 

inomsvensk regional kontext. Samtliga, i studien ingående, tidningar köpte in sina notiser från olika 

nyhetsbyråer (TT, AP, UPI, et cetera)29 vilket betyder att samma information många gånger kan 

hittas i flera olika tidningar en given dag. Dessa notiser kommer självklart att komma till nytta men 

vad som kommer att vara ännu mer användbart för mitt syfte är de artiklar som skrevs av 

tidningarnas korrespondenter på plats eller av deras egna journalister i Sverige. Ledarartiklar är 

givetvis också intressanta men dessvärre ytterst få. Insändare och debattartiklar är självklart också 

av intresse då dessa ger en inblick i ”vanliga” svenskars tankar och åsikter om Förintelsen, offren 

                                                           
27 http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=24&PFD=1960-01-01&PTD=1962-06-
02&titel=&fritext=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2013-09-21]. 
28 http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=39&PFD=1960-01-01&PTD=1960-12-
31&titel=&fritext=&fritext2=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [Hämtad 2013-09-22].  
1961 hade dessa siffror stigit till 25 300 respektive 25 100 läsare. Dala-Demokraten tappade dock läsare 1962 då 
siffran hade sjunkit till 24 600 läsare. Norrbottens-Kurirens läsekrets fortsatte att öka, detta år låg siffran på 25 200 
läsare. (http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=39&PFD=1961-01-01&PTD=1961-12-
31&titel=&fritext=&fritext2=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k och 
http://tidning.kb.se/nld/nld/main?tidnId=&katId=39&PFD=1962-01-01&PTD=1962-12-
31&titel=&fritext=&fritext2=&sortering=titel&sok=S%C3%B6k [hämtade 2013-09-22].) 
29 TT – Tidningarnas Telegrambyrå, AP – Associated Press, UPI – United Press International. 
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samt om Eichmann och om hans brott. Dock är det givetvis viktigt att hålla i minnet att det handlar 

om ett urval, där redaktionerna valt att ta in somligt och refuserat annat. Dessutom är antalet 

insändare totalt sett litet. 

Totalt har jag gått igenom 388 tidningsklipp, sammanräknat de från Carolina Rediviva och de 

från Sigtunastiftelsens klipparkiv. Inte alla klipp har använts aktivt i uppsatsen eftersom en sållning 

har skett efter att själva insamlingen av material var gjord. Se figur 4 på sidan 18 där alla klipp från 

både Carolina Rediviva och Sigtunastiftelsens arkiv redovisas. 

Materialet omfattar tidningsklipp från en vecka före händelsen till en vecka efter händelsen, 

förutom rapporteringen kring tillfångatagandet som ju ingen förutom delar av den israeliska 

underrättelsetjänsten kunde veta något om i förväg, där material från två veckor efter händelsen 

istället används. Skälet till att jag i övriga fall valt att gå igenom materialet en vecka före och en 

vecka efter de studerade händelserna är för att tidningarna rapporterade om vad som komma skulle 

– rättegångens inledning diskuterades i förväg och även domen föregicks av spekulationer liksom 

fastställandet av densamma samt avrättningen.  

Kategoriseringen i tabellen nedan (tabell 2) är skapad efter följande information: Adolf 

Eichmann tillfångatogs den 11 maj 1960 och detta tillkännagavs av David Ben-Gurion för Knesset 

den 23 maj 1960, rättegången inleddes den 11 april 1961 och avslutades den 14 augusti samma år. 

Domen föll den 11 december 1961 och fastställdes fyra dagar senare – straffet blev döden och 

Eichmann hängdes slutligen den 31 maj 1962.  

Nedanstående frekvenstabell, baserad på denna periodisering, över antal klipp i vardera dags- 

och kvällstidningar samt veckotidningen Se under undersökningsperioden, indelat i kategorier om 

huvudhändelserna är gjord för att dels ge en helhetsbild av materialet genom att bryta ner det på 

olika sätt, dels för att skapa en inblick i skillnaderna mellan tidningarna angående rapporteringen 

av rättegången. Resultatet säger även något om hur högt de olika tidningarna prioriterade 

Eichmannrättegången. 

Klippen från Se är tagna under hela tvåårsperioden, utan uppehåll, eftersom den endast kom ut 

en gång i veckan i motsats till dags- och kvällstidningarna som kom ut sex eller sju gånger i veckan. 

I tabell 3, på sidan 15, är materialet nerbrutet i mindre delar för att påvisa skillnader och likheter 

över tid. Ytterligare tabeller och diagram längre fram i texten finns där materialet brutits ner i ännu 

mindre delar för att få en ännu bättre bild av hur rapporteringen såg ut över tid.  
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Tabell 2. Tabell över antal klipp i undersökta dags- och kvällstidningar samt en veckotidning (från Carolina 
Redivivas tidningsarkiv) under hela undersökningsperioden, indelat efter huvudhändelserna. 

Antal klipp i dags- 
och kvällspressen SvD DN AB Expr NK DD Se 

 
Total 

23/5-7/6 1960  3 39 14 8 9 1 0 74 

4/4-18/4 1961 18 30 34 17 13 15 1 128 

7/8-21/8 1961 4 3 1 1 0 3 0 12 

4/12-22/12 1961 9 16 9 8 6 6 0 54 

24/5-7/6 1962 4 6 6 9 5 7 0 37 

Sammanlagt 38 94 64 43 33 32 1 305 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).30 

 

Kanske inte helt oväntat ligger de båda lokaltidningarna en bit under rikstidningarnas siffror. 

Skillnaden mellan totalt antal artiklar i Expressen och Aftonbladet kommer sig av att Expressen skrev 

betydligt färre artiklar om rättegångens inledning än vad deras konkurrent gjorde. Om dessa 

skillnader beror på tidningarnas politiska tillhörighet är svårt att avgöra då skillnaderna i vissa fall 

är mycket små. Expressens format var mer tabloidlikt än Aftonbladets och Expressen skrev många 

gånger helsidesartiklar medan Aftonbladet ofta skrev artiklar som tog upp till exempel en tredjedel 

av en sida. Detta kan förklara den stora skillnaden i antal artiklar under rättegångens inledande 

dagar. Dagens Nyheter skrev åtta artiklar mer om tillfångatagandet av Adolf Eichmann än Svenska 

Dagbladet gjorde men efter det planar skillnaderna mellan de båda rikstäckande dagstidningarna ut. 

Se tabell 3 för antal insändare, notiser, korta och långa artiklar samt framsidestexter. 

Förutom de skillnader som påtalats, mellan Expressens och Aftonbladets omnämnanden av 

Eichmann under rättegångens inledning och de skillnader som finns i siffrorna i lokaltidningarnas 

skrivningar förekommer mycket små skillnader mellan omnämnanden av Eichmann eller 

rättegången inom respektive typ av tidning. Dock sticker Dagens Nyheter ut ordentligt och även 

Aftonbladet ligger högt. Som kommer att framgå ägnar Dagens Nyheter dessutom flest förstasidor åt 

rättegången. Möjligen spelade arvet från Herbert Tingsten, som tvingats avgå som chefredaktör 

1959, fortfarande en viss roll; Tingsten var en varm anhängare av staten Israel och hade redan 1957 

gett ut boken Det hotade Israel.31  

Nedan, i tabell 3, är de olika klippen kategoriserade efter olika typer av text – insändare, 

ledartiklar, notiser, et cetera. Resultaten av denna tabell bör säga något om, dels hur engagerade 

läsarna var i rapporteringen under undersökningsperioden och dels hur de undersökta tidningarna 

prioriterade nyheterna om Adolf Eichmann och ämnen som var relaterade till honom och hans 

rättegång. Omfång och placering av texterna samt frekvens säger något om tidningarnas 

                                                           
30 Förkortningar av tidningarnas namn: SvD – Svenska Dagbladet, DN – Dagens Nyheter, AB – Aftonbladet, Expr – 
Expressen, NK – Norrbottens-Kuriren, DD – Dala-Demokraten.  
31 Bachner 2004, s. 90–91. 
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nyhetsvärdering. Vad hamnade på förstasidan och vad hamnade långt inne i tidningen utan att 

nämnas på förstasidan?  

Kategoriseringen av korta och långa texter har skett som så att de texter som är kortare än en 

fjärdedels tidningssida (ej tabloidformat) faller under kategorin korta texter medan de texter som 

är längre än en fjärdedels tidningssida räknas som långa. Ett annat kriterium för att dessa klipp ska 

räknas som korta och långa och inte enbart som notiser är att de är skrivna av tidningens egna 

journalister och inte direktimporterade från nyhetsbyråerna. Notiser var den absolut vanligast 

förekommande typen av text i de undersökta tidningarna. De texter som, i denna kategorisering, 

räknas som notiser är de som har en eller flera nyhetsbyråer som källa och alltså inte en, av tidningen 

anställd, skribent. Dagens Nyheter, Norrbottens-Kuriren och Aftonbladet hade flest notiser med 33, 30 

och 20 stycken respektive. Långa texter, alltså längre än en fjärdedels tidningssida, fanns det flest 

av i Dagens Nyheter (14 stycken) och Aftonbladet (12 stycken) med Expressen på en tredjeplats, med 

endast 4 långa texter. Den sista textkategorin är de texter som förekom på framsidan av tidningarna. 

De klipp som är kategoriserade som framsidor är enbart framsidor och har inte räknats som någon 

annan kategori. Dagens Nyheter hade, med god marginal, flest framsidestexter om Eichmann, med 

nitton stycken. Den andra stora Stockholmsbaserade dagstidningen, Svenska Dagbladet, hade endast 

en framsidestext om Eichmann och rättegången, denna trycktes när domen föll.  

Ett fåtal av tidningarna skrev ledarartiklar men de var få. Kanske något oväntat var Dala-

Demokraten den tidning som publicerade flest ledarartiklar, även om de bara var tre till antalet.  

Veckotidningen Se publicerade en del bildreportage – det var dessa som utgjorde stommen i 

tidningen men precis under de valda perioder som är viktiga för min undersökning trycktes inte 

speciellt många artiklar eller bildreportage.  
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Tabell 3. Antal klipp, i olika textkategorier i vardera dags-, kvälls- och veckotidning, Carolina Rediviva. 

Insändare DN SvD AB Expr NK DD Se Total 

23/5-7/6 1960 0 0 0 0 0 0 0  

4/4-18/4 1961 1 0 0 1 0 0 0  

7/8-21/8 1961 0 0 0 1 0 0 0  

4/12-22/12 1961 0 0 2 1 0 0 0  

24/5-7/6 1962 0 0 0 0 0 0 0  

  1 0 2 3 0 0 0 6 

Notiser                

23/5-7/6 1960 17 3 13 4 9 1 0  

4/4-18/4 1961 8 3 5 5 11 7 0  

7/8-21/8 1961 1 3 1 0 0 2 0  

4/12-22/12 1961 4 4 0 1 6 4 0  

24/5-7/6 1962 3 1 1 6 4 3 0  

  33 14 20 16 30 17 0 130 

Ledare                

23/5-7/6 1960 0 0 0 0 0 0 0  

4/4-18/4 1961 1 1 0 0 0 2 0  

7/8-21/8 1961 0 0 0 0 0 0 0  

4/12-22/12 1961 1 0 0 1 0 0 0  

24/5-7/6 1962 0 0 0 0 0 1 0  

  2 1 0 1 0 3 0 7 

Korta                 

23/5-7/6 1960 12 0 1 3 0 0 0  

4/4-18/4 1961 6 11 17 8 0 3 0  

7/8-21/8 1961 2 1 0 0 0 0 0  

4/12-22/12 1961 4 4 2 4 0 1 0  

24/5-7/6 1962 1 2 3 1 0 1 0  

  25 18 23 16 0 5 0 87 

Långa                

23/5-7/6 1960 5 0 0 1 0 0 0  

4/4-18/4 1961 6 3 9 1 1 0 1  

7/8-21/8 1961 0 0 0 0 0 0 0  

4/12-22/12 1961 3 0 2 0 0 0 0  

24/5-7/6 1962 0 1 1 0 0 0 0  

  14 4 12 2 1 0 1 34 

Framsida                

23/5-7/6 1960 5 0 0 0 0 0 0  

4/4-18/4 1961 8 0 3 2 1 3 0  

7/8-21/8 1961 0 0 0 0 0 1 0  

4/12-22/12 1961 4 1 3 1 0 1 0  

24/5-7/6 1962 2 0 1 2 1 2 0  

  19 1 7 5 2 7 0 41 

Totalt 94 38 64 43 33 32 1 305 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).32 

 
I figur 1 nedan är de olika typerna av klipp (alla från Carolina Rediviva) samlade under de fem 
tidpunkterna under hela undersökningsperioden.  

                                                           
32 Förkortningar av tidningarnas namn: SvD – Svenska Dagbladet, DN – Dagens Nyheter, AB – Aftonbladet, Expr – 
Expressen, NK – Norrbottens-Kuriren, DD – Dala-Demokraten.  
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Figur 1. Antal klipp av vardera kategori under de fem olika tidpunkterna av undersökningsperioden, Carolina 
Rediviva. 

 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014). 

 

Totalt, under hela undersökningsperioden på två år, fanns bara ett fåtal insändare i alla 

tidningarna och dessa kom under den senare delen av undersökningsperioden – framförallt när 

domen föll i december 1961.33  

Notiser fanns det gott om, i alla tidningar, men Svenska Dagbladet och Aftonbladet var de tidningar 

som under de två första delarna av undersökningsperioden hade fler notiser än någon annan 

tidning. Källorna till dessa notiser var oftast TT (Tidningarnas Telegrambyrå) men de kom även 

från UPI (United Press International) och AP (Associated Press). Ibland anges flera nyhetsbyråer i 

ingressen till samma notis. Jag har då i kategoriseringen utgått från den nyhetsbyrå som anges först 

eftersom det är den som tidningen köpt notisen från.34 

Nedan i figur 3 redovisas antal klipp från de olika nyhetsbyråerna i respektive tidning 

representerat. Texter med UPI som källa var vanligast i Dagens Nyheter och Aftonbladet och främst 

under tiden för tillfångatagandet av Adolf Eichmann. Alla Norrbottens-Kurirens texter, utom en – den 

skriven av Yohanan Lahav – hade nyhetsbyråer som källor. Dala-Demokraten hade också relativt 

                                                           
33 Se till exempel Aftonbladet den 17 december 1961: ”Så har domen fallit mot Eichmann. Den kan naturligtvis aldrig 
bli för hård. Men det är skrämmande att det ska sonas med döden. Om nazisterna var barbarer så ska väl inte de 
uppträda likadant som dömer för barbari. Det måste i alla fall vara någon som ombesörjer hängningen. Han tar ju 
också livet av en människa.”. Expressen den 16 december 1961: ”I Expressens ledare den 12 dec [sic] diskuteras 
Eichmanns dom: Dödsstraff eller ej? Tidningen ansåg att dödsstraffet i det här fallet skulle vara mindre välbetänkt, 
eftersom tiden för nazismens härjning i Europa ’ligger så långt tillbaka i tiden’. Det är förvisso sant att ingen enda av 
de miljoner judarna kan få upprättelse genom Eichmanns avrättning. Men så enkelt bör man inte resonera. Eichmann 
utförde inte ensam dessa massavrättningar utan han hade som vi alla vet en trogen skara medhjälpare som villigt utförde 
hans eller andras order. […] Vad har vi för garantier att det inte dyker upp en ny Hitler och en ny Eichmann? Och vi 
kan befara att det fortfarande finns massor av dessa primitivt tänkande individer kvar som skulle vara villiga att ställa 
sig till förfogande bakom en ny Eichmann. Därför anser jag att Eichmann bör få det strängaste straff som kan utmätas. 
Inga förmildrande omständigheter finns i detta fall.” (Signerat A L).  
34 Personlig kommunikation: telefonsamtal till TT:s säljavdelning 24 april 2014. 
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många texter med en eller flera nyhetsbyråer som källa men inte tillnärmelsevis lika många som 

Norrbottens-Kuriren. Skälet till att de två lokaltidningarna, och då speciellt Norrbottens-Kuriren, hade så 

många texter producerade av en nyhetsbyrå – i samtliga fall är TT källan, även om de i sin tur 

hänvisar vidare till övriga – var att de saknade egna korrespondenter. Detta var i sin tur troligtvis, 

dels en kostnadsfråga – de mindre tidningarna hade en mindre budget än de större, rikstäckande, 

tidningarna och dels en fråga om prioriteringar. Lokaltidningarna är, som framgår av namnet, just 

lokala och det lokala stoffet är själva försäljningsargumentet. 

Nedan, i figur 2 visas hur de olika nyhetsbyråernas rapportering fördelade sig över tid. 

 
Figur 2. Antal klipp från de olika nyhetsbyråerna, fördelat efter de fem delarna av undersökningsperioden.  

 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).35 

 

TT är den vanligast förekommande källan till nyheter vilket troligtvis beror på att det är en svensk 

nyhetsbyrå (som i sin tur köpte in nyheter från utländska nyhetsbyråer).36 UPI kommer på 

andraplats och AP på tredjeplats.  

 
Figur 3. Antal klipp från olika nyhetsbyråer i vardera tidning. 

 
Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014). 

                                                           
35 Förkortningar av nyhetsbyråerna: TT – Tidningarnas Telegrambyrå, AP – Associated Press, UPI – United Press 
International. Totalt fanns det 85 texter från TT, 20 stycken från AP, 23 stycken från UPI.  
36 Personlig kommunikation: telefonsamtal till TT:s säljavdelning 24 april 2014. 
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Figur 4. Alla tidningsklipp från båda de använda arkiven.  

 
Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).37 

 

En metod som används i tre delar av uppsatsen är, som framhållits, bildanalys som tillämpas på 

de fotografier (samt en teckning) som hittats i det undersökta materialet. I vissa fall har fotografier 

från själva tidningsklippet skannats och använts men i de fall där fotot var för grynigt eller mörkt 

har en klarare kopia från en internetsida använts för att detaljerna i fotografiet ska framgå.     

Se figur 5 nedan för antal fotografier i respektive tidning. Jag har delat in fotografierna i sex 

kategorier: 1. porträtt av Adolf Eichmann från 1930- och 1940-talen, 2. Adolf Eichmann på 1960-

talet (rättegångsrelaterade fotografier), 3. Förintelsens offer under krigstiden, 4. allmänna 

nyhetsbilder (de israeliska domarna, Eichmanns advokat, bilder från rättssalen, et cetera), 5. nazister 

i uniform under krigstiden samt 6. fotografier av Adolf Eichmann i Sydamerika.  

De foton som har studerats har analyserats med de omkringliggande artiklarna som en ram – 

fotografierna existerade inte i ett vakuum utan de är nästan alltid illustrationer till de artiklar som 

skrevs om Adolf Eichmann och rättegången.  

 

Figur 5. Fotografier, sex olika kategorier i respektive tidning, Carolina Rediviva. 

 
Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).38 

                                                           
37 Från Carolina Redivivas arkiv: antal klipp under de tidpunkter i periodiseringen som undersökts, från 
Sigtunastiftelsens arkiv: alla klipp som finns i arkivet under sökordet ”Adolf Eichmann”. 
38 Typ 1. porträtt av Adolf Eichmann från 1930- och 1940-talen. Typ 2. Adolf Eichmann på 1960-talet 
(rättegångsrelaterade fotografier). Typ 3. Förintelsens offer under krigstiden. Typ 4. allmänna nyhetsbilder (de israeliska 
domarna, Eichmanns advokat, bilder från rättssalen, et cetera). Typ 5. nazister i uniform under krigstiden. Typ 6. foton 
av Adolf Eichmann i Sydamerika.  
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I både Carolina Redivivas och Sigtunastiftelsens material är typ 2 (fotografier av Adolf Eichmann 

under 1960-talet) den vanligaste sortens fotografi, utom i fallet Dagens Nyheter där det i Carolina 

Redivivas material är typ 4 (allmänna nyhetsbilder) som är vanligast. Vad detta beror på går inte att 

säga något om eftersom materialet representerar ett så pass brett spektrum av tidningar med olika 

politisk tillhörighet, geografiska placering och antal upplagor och dessa klipp är just klipp, lösryckta 

från tidningarna som helhet. Ett skäl till att typ 4 är vanligast i Dagens Nyheter kan vara för att de 

helt enkelt hade betydligt fler fotografier överlag – det var betydligt vanligare att deras texter 

illustrerades av ett fotografi än det var i andra tidningars texter.  

 
Figur 6. Antal fotografier i materialet från Sigtunastiftelsens arkiv, av respektive typ. 

 

Källa: Databas över tidningsklipp rörande Eichmannrättegången (skapad 2012–2014).39 
 

Även i detta material är typ 2 vanligast, med typ 4 på en god andraplats. I detta material finns 

däremot betydligt fler fotografier av typerna 1, 3 och 6. Det kan bero på att personen som valde ut 

vilka texter och fotografier som skulle arkiveras hos Sigtunastiftelsen gjorde det valet och inte på 

grund av att dessa tidningar innehöll fler fotografier av just dessa tre kategorier. I och med att 

resten av materialet, från Carolina Rediviva, är så pass heltäckande bör detta rimligtvis inte utgöra 

ett problem. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Typ 1. porträtt av Adolf Eichmann från 1930- och 1940-talen. Typ 2. Adolf Eichmann på 1960-talet 
(rättegångsrelaterade fotografier). Typ 3. Förintelsens offer under krigstiden. Typ 4. allmänna nyhetsbilder (de 
israeliska domarna, Eichmanns advokat, bilder från rättssalen, et cetera). Typ 5. nazister i uniform under krigstiden. 
Typ 6. foton av Adolf Eichmann i Sydamerika. 
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Disposition 

 

Uppsatsen är tematiskt upplagd och inleds, som förhoppningsvis framgått, med en bakgrund till 

hur Adolf Eichmann tillfångatogs av en israelisk säkerhetsstyrka och hur rättegången mot honom 

förbereddes och inleddes. Därefter följer en beskrivning av syftet med uppsatsen och en 

redogörelse för de forskningsfrågor som uppsatsen är tänkt att besvara.  

Frågeställningarna följs av avsnittet Tidningar och tolkningar, där undersökningens material 

presenteras, urval och avgränsningar motiveras och arbetssättet, metoden redovisas.  

Forskningsläget är uppdelat i tre delar: ”The myth of silence”, Antisemitism i Europa och synen på 

Förintelsens offer samt Rättegången i Jerusalem. Den första delen behandlar diskussionen om 

Förintelsens verkningshistoria, det vill säga frågor om när, hur och varför bilden/minnet av 

Förintelsen utvecklades. Inte minst diskuteras frågan huruvida det rådde en tystnad kring 

Förintelsen vid den tid som här studeras.   

Antisemitismen under undersökningsperioden diskuteras därefter. Den är väsentlig dels 

eftersom den kan tänkas ha påverkat receptionen av rättegången, dels eftersom rättegången av 

förklarliga skäl handlade bland annat om just antisemitism. Dessutom ebbade den så kallade 

hakkorsepidemin, som rasat i tre månader från december 1959 till februari 1960 och resulterat i 

närmare 2500 inrapporterade antisemitiska incidenter runtom i världen ut blott tre månader innan 

rättegången började.40 Efter diskussionen av forskningen om antisemitismen under perioden 

avhandlas den forskning som behandlar rättegången i Jerusalem, hur den var upplagd och vilka 

följder den anses ha fått i Förintelsens verkningshistoria.  

Teoridelen består av två delar: Kollektivets minne samt ”Deterritorialiseringen” av Förintelsen. Skälet till 

att teoridelen är uppdelad i två delar är för att teorierna om kollektivt minne är de som är ingången 

till ämnet. Deterritorialiseringen av Förintelsen hänger samman med teorierna om det kollektiva 

minnet men det är en så pass stor egen del av ämnet att den behöver förklaras i en separat del. 

Efter dessa två delar följer sedan själva den empiriska undersökningen som är tematiskt upplagd 

efter forskningsfrågorna, även om dessa många gånger går in i varandra ämnesmässigt. Analysen, 

med titeln Rättegångsdrama till frukostflingorna, består följaktligen av fem delar: Folkmördaren möter sina 

domare, Rätt eller fel?, Adolf Eichmanns roll i Förintelsen, Bilden av offren i rapporteringen samt Porträtt av en 

folkmördare. De tre sistnämnda delarna innehåller bildanalyser av ett urval fotografier som 

illustrerade artiklarna om rättegången. De typer av fotografier som analyserats är: porträtt av Adolf 

Eichmann, fotografier från krigstiden samt fotografier på nazisternas offer, samt bilder på åhörarna 

i rättssalen.  

                                                           
40 Bachner 1999, s 137. 
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Varje del av analysen avslutas med en sammanfattning. I varje delkapitel kommer jag att försöka 

sammanfatta svaren för att därmed svara på huvudfrågan. 
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Världen efter Förintelsen   

 

”The myth of silence” 

 

”Holocaust fatigue” (Förintelsetrötthet), en term myntad av Förintelseforskaren Yehuda Bauer är 

”en sorts mental utmattning som uppstår när ett samhälle har fått i sig för mycket [information] 

om massmorden på judarna.”41 Någon sådan rådde dock inte vid tiden för Adolf Eichmanns 

rättegång. Tvärtom har det länge i Förintelseforskningen hävdats att en tystnad kring Förintelsen 

rådde. Det finns även en uppfattning om att denna tystnad började brytas i och med rättegången 

mot Adolf Eichmann.  

Denna tystnad verkade på tre olika nivåer: 

 

- Familjenivån (bland de överlevande) 

- Den politiska nivån 

- Den inom- och utom-judiska nivån 

 

Judith Beerman Zeligson skriver att tystnaden förekom bland överlevarna (första generationen) 

och deras barn (andra generationen) eftersom överlevarna inte ville tala om Förintelsen och deras 

barn därmed inte fick någon information om vad som skett. Hon hävdar att tystnaden bröts i och 

med att överlevarnas barn fick barn. Den tredje generationen började ställa frågor, frågade sina 

mor- och farföräldrars om familjehistorien och bröt därmed tystnaden.42 Beerman Zeligson 

konstaterar: 

 

Men med in i vuxenlivet följde också en kollektiv skugga […] I skolans historieundervisning läser vi 
om nazismen och Förintelsen. Men för andra och tredje generationen är det plötsligt den egna 
familjehistorien. Gränsen mellan det förflutna, nuet och framtiden suddas ut. ”Om jag hade levt då 
hade jag också kommit till [ett] koncentrationsläger eller måst fly för att klara mig! Hur skulle jag 
klarat det?” tänker de flesta. […] ”Den viktigaste händelsen i mitt liv ägde rum innan jag föddes”, sa 
en 42-årig man på ett seminarium, som en sammanfattning på [sic] sin barndom och uppväxt. […] 

Långt inne där orden tagit slut förs minnena vidare mellan generationerna.43 

 

Intimt förknippad med generationsproblematiken bland de överlevande är frågan vad som sades 

om Förintelsen av och inom judiska organisationer och deras företrädare och vad av detta som 

nådde ut till majoritetssamhället. Om de europeiska och amerikanska judarna inte talade om den 

                                                           
41 http://www.svd.se/kultur/wallenberg-lyfts-fram-pa-museum-i-berlin_7381042.svd [hämtad 2013-02-07].  
42 Beerman Zeligson 1998, s. 60; 61; 64. 
43 Beerman Zeligson 1998, s. 59; 60; 61. 
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mest förödande händelsen i det judiska folkets historia – hur kunde det då förväntas av ickejudar 

att de skulle tala om det? 

Om tystnad i den judiska miljön under uppväxten på 1940-och 1950-talen har flera judiska 

forskare vittnat däribland Michael Berenbaum: 

 

My confrontation with the Holocaust began in silence, in the unspoken, the unsaid. Born in 1945, 
some three months after the liberation of the camps, I entered Yeshiva of Central Queens in 1951 
– just six years after the Holocaust. […] A seventh grade teacher could not move his left hand. It 
stayed in his pocket all day long, every day. There was some talk about an experience in Russia. 
Where and when, I still do not know. […] Of our Talmud teacher, Rabbi Moses Feifer, it was said 
that he was in the camps together with his wife. They had lost a child. The word camps was spoken; 
so, too, loss. Beyond that no explanation was offered. Silence. […] I don’t remember reading about 
the Holocaust until college. Only as an adult did I read The Diary of Anne Frank. I was a junior or 
senior in college before I read Elie Wiesel’s Night, and a graduate student before I really tackled Raul 
Hilberg’s, The Destruction of the European Jews.44 

 

Bilden av en inomjudisk tystnad bestrids däremot kraftfullt av Hasia Diner. Hon framhåller: ”I had 

to buy myself a four-drawer cabinet to house the material that demonstrated a widespread and 

intense American Jewish engagement with the Holocaust precisely the years when silence had 

supposedly reigned and this only after having gone through fairly obvious published material […]”. 

Diners forskningsområde är den judisk-amerikanska diasporan, samma grupp som Berenbaum 

tillhör. I denna rådde alltså, hävdar Diner definitivt inte någon tystnad om Förintelsen. Möjligen 

kan de olika bilderna förklaras av en skillnad i fokus. Det Diner studerar är diskussionerna och 

debatterna i diverse amerikansk-judiska sammanhang och sammanslutningar medan det som 

Berenbaum, och Beerman Zeligson behandlar är familjenivån och generationsrelationerna. 

Bilderna behöver alltså inte vara oförenliga. Tystnad inom familjen och i relation till barnen 

behöver inte innebära att tystnad rådde även bland de vuxna och inom de amerikansk-judiska 

organisationerna. Huruvida de mängder av publikationer Diner identifierat också nådde och lästes 

av det omgivande majoritetssamhället utreds inte.  

Tystnaden hade emellertid också politiska orsaker och i en utomjudisk kontext var dessa givetvis 

de viktigaste. Nationer och ledare som under kriget hade varit fiender blev efter krigsslutet och i 

och med kalla kriget istället allierade och då var krigsåren och Förintelsen inte lämpliga 

samtalsämnen, åtminstone inte inledningsvis. Detta är Peter Novicks förklaring till varför det, som 

han ser det, förekom en tystnad. Denna bröts dock, hävdar  Novick i och med att kalla krigets 

frontlinjer cementerades:. ”[…] one could argue that by the early sixties the cold war outlook was 

so institutionalized that it was no longer threatened by reminders of World War II alignments.”  

Novick formulerar här kontentan i forskningsläget avseende de politiska skälen både till tystnaden 

                                                           
44 Berenbaum 1997, s. 173; 174–175. 
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och till varför den upphörde. Tystnaden kring Förintelsen under slutet av 1940-talet och under hela 

1950-talet berodde på en global nivå på att kalla kriget pågick. Kalla krigets deltagare var desamma 

som deltagit i andra världskriget men de intog under kalla kriget andra positioner med andra 

allierade. 

David Cesarani skriver, angående efterkrigstiden; runt 1950, att ”Under de fem år som gått 

sedan krigsslutet hade minnena av judeutrotningen och attityderna mot de nazistiska 

krigsförbrytarna gått från häftig indignation till likgiltighet.”45 Ska man tro Cesaranis uttalande 

stämmer alltså denna teori om tystnad kring Förintelsen. Går man däremot efter vad Hasia Diner 

skriver, angående de amerikanska judarna under efterkrigstiden, får man intrycket av att någon 

tystnad inte alls förekom. Hon skriver,  

 

[…] as a result of a summer’s research […], I had to buy myself a four-drawer file cabinet to house 
the material that demonstrated a widespread and intense American Jewish engagement with the 
Holocaust precisely the years when silence had supposedly reigned, and this only after having gone 
through fairly obvious published material.46  

 

Detta kan ju bero på att Diner skriver om just de amerikanska judarna och inte de europeiska, och 

inte heller det icke-judiska samhället i Europa. Deborah E. Lipstadt går dock på samma linje som 

Hasia Diner men hon kompletterar med att skriva att det inte fanns någon större tystnad angående 

Förintelsen i Europa heller, vilket ytterligare motsäger Cesarani.47 Någon som däremot går på 

samma linje som Cesarani är Peter Novick som framhåller:  

 

By the late 1940s and throughout the 1950s, talk of the Holocaust was something of an 
embarrassment in American public life. This was not, as many have claimed, because of any shame 
or guilt on the part of Americans concerning their response to the Holocaust. Rather, it was a 
consequence of revolutionary changes in world alignments. These changes required far-reaching 
ideological re-tooling in the United States, after which talk of the Holocaust was not just unhelpful 
but actively obstructive.48  
 

Novick intar alltså ståndpunkten att det var politik snarare än en familjefråga som gjorde att 

människor inte talade om Förintelsen. 

Dessa tre nivåer arbetade alltså tillsammans för att skapa och behålla en tystnad kring 

Förintelsen. Detta är alltså sett ur det västliga perspektivet vilket är det som är relevant för den här 

undersökningen.   

Tystnaden i väst berodde, till skillnad från den socialistiska antisemitismen som vände sig mot 

det som många socialister såg som den judiska kapitalismen,49  istället på politiska skeenden där 

                                                           
45 Cesarani 2005, s. 252. 
46 Diner 2009, s. ix. 
47 Lipstadt 2011, s. 189. 
48 Novick 1999, s. 85. 
49 Bachner 2004, s. 173–174.  
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gamla fiender hade blivit nya allierade i och med kalla kriget. Det finns dock flera skäl till den 

västliga tystnaden – flera nivåer verkar tillsammans. Där finns den storpolitiska nivån med ledare 

och nationer som inte vill gunga båten i en instabil situation eftersom de arbetar tillsammans mot 

den östliga kommunismen.   

Eftersom det finns tre nivåer av denna tystnad – den som beror på global politik och den som 

beror på familjers beslut att inte tala om det som hänt samt den judiska-/icke-judiska aspekten – 

måste det etableras vilken av nivåerna som är relevant för den här undersökningen. Då detta är en 

tidningsstudie av svenska tidningar som rapporterade om en internationell händelse är den globala 

nivån av ”the myth of silence” den viktigaste för denna uppsats. Det bör dock påpekas att de andra 

två nivåerna troligtvis spelade in i hur de svenska journalisterna och tidningsläsarna såg på 

Förintelsen även om dessa andra nivåer inte spelade huvudrollen.  

Vidare skriver Novick, om oviljan att tala om Förintelsen under 1950- och 1960-talen:  

 

There were still those who resisted talk of the Holocaust on the grounds that it weakened the Atlantic 
Alliance. […] But the death of Stalin and the fall of McCarthy, limited liberalization in Eastern 
Europe and the Sino-Soviet split, the rise to a kind of legitimacy of critics of the nuclear-arms race, 
perhaps above all the impossibility of sustaining the level of ideological mobilization of the late 
forties and early fifties – all worked to relax previous constraints on talking of the Holocaust. 
Alternatively – but it comes to the same thing – one could argue that by the early sixties the cold 
war outlook was so institutionalized that it was no longer threatened by reminders of World War II 
alignments.50 

 

Det går alltså att föra fram olika skäl till varför en tystnad förekom – om det alltså förekom en 

tystnad kring Förintelsen och andra världskriget.  

Det finns, enligt vissa forskare, problem med att diskutera detta ämne – det kollektiva minnet 

av Förintelsen. ”In what different ways can the remembered past constrain the present, and under 

what circumstances are such constraints transformable?”.51 Den här tanken kan förklara den ovilja 

eller oförmåga att diskutera Förintelsen under efterkrigstidens första decennium som tog över 

diskursen. Det var tabu att tala om folkmordet på de europeiska judarna på grund av det enorma 

trauma Förintelsen skapat hos dels de överlevande men även hos åskådarna.52 Jeffrey K. Olick och 

Daniel Levy menar att det finns begränsningar som arbetar på ett mytiskt sätt där det antas att det 

förflutna har makt över nutiden. Försök har dock gjorts att minimera Förintelsens makt som 

kulturell referens.53 Detta kan bli svårt idag då flödet av information om Förintelsen och dess 

                                                           
50 Novick 1999, s. 127–128. 
51 Olick; Levy 1997, s. 922. 
52 ”Bystanders”, en term som ofta används i folkmordsdiskursen – ordet beskriver inte nödvändigtvis enbart vittnen 
utan även människor som både bevittnar massvåld men som väljer att inte ingripa. ”Enablers” är också ett ord som 
förekommer inom denna diskurs – dessa människor hjälper däremot förövarna aktivt. 
53 Olick; Levy 1997, s. 922; 933. 
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återverkningar är så pass stort som det är. Det här är något som färgar varje försök att diskutera 

Förintelsen – både på gott och ont. 

Slutsatsen blir alltså att det finns delade meningar angående denna verkliga eller inbillade tystnad 

om Förintelsen, innan Eichmannrättegången, men att föreställningen om tystnad under senare år 

har börjat ifrågasättas och luckras upp. Att de olika författarna skriver om, antingen USA eller 

Europa, spelar självklart in i hur deras slutsatser ser ut även om de skiljer sig åt också inom den 

amerikanska forskningen och inom den europeiska forskningen. David Ben-Gurion som var 

premiärminister i Israel vid tiden för rättegången hade som syfte att bryta denna inbillade eller 

verkliga tystnad i och med tillfångatagandet av Eichmann. Även om det inte var just rättegången 

som åstadkom denna förändring skedde ändock en förändring – en tystnad bröts – vid tiden för 

rättegången, det vill säga det tidiga 1960-talet.  

Detta visas också för svenskt vidkommande av litteraturvetaren Anders Ohlsson i en studie av 

överlevandelitteraturen i Skandinavien under efterkrigstiden. Litteratur om Förintelsen hade 

kommit ut mellan 1945 och 1961 även om få böcker var akademiska verk, bland annat Anne Franks 

dagbok som gavs ut på nederländska 1947 och på svenska 1953.54 Raul Hilbergs bok om Förintelsen 

gavs ut 1961, det vill säga samma år som rättegången mot Adolf Eichmann inleddes. Hilberg hade 

dock börjat skriva sin bok 1948 men det tog alltså tretton år innan den blev utgiven.55 Det var 

överhuvudtaget dock få böcker om Förintelsen som gavs ut under denna tid, särskilt i Sverige. På 

så sätt är rättegången en vattendelare; efter rättegången började, som Ohlsson visat, ett betydligt 

större antal böcker om Förintelsen – både skönlitterära och biografier – att ges ut och få spridning, 

inte bara i den hebreisk- eller engelsktalande världen. ”Plikten att vittna för sina döda medoffer och 

för sig själv leder till att självbiografin och näraliggande genrer såsom memoaren och dagboken fått 

en speciell ställning inom förintelselitteraturen.”56 Den italienske författaren och kemisten Primo 

Levi publicerade redan 1947 sin självbiografi om sin tid i Auschwitz57 och Zenia Larsson 

publicerade böcker redan under 1960-talet, i Sverige, om sina upplevelser under kriget.58 

Skönlitterära verk och mer eller mindre självbiografiska arbeten nådde alltså det svenska folket men 

akademin verkar inte ha grävt djupare i ämnet under tiden 1945–1960. Den tidigaste av de böcker 

som Anders Ohlsson analyserat kom ut 1952, då på originalspråket danska, och sedan på svenska 

                                                           
54 Frank 2005, s. 5. http://www.sydsvenskan.se/samtidigt/anne-franks-dagbocker-ibrocensurerad-nyutgava/ 
[hämtad 2014-02-05]. 
55 Hilberg 1961, s. vii. 
56 Ohlsson 2002, s. 26. 
57 Levi 1998 (1988), Se questo è un uomo (svensk titel: Är detta en människa?), originalet utkom 1947 och kom 1988 ut i 
svensk översättning. Svenska Dagbladet skrev på Förintelsens minnesdag (27 januari) 2013 om Primo Levi i sin ”Under 
strecket” och där diskuteras oviljan att tala om Förintelsen, i Sverige under tiden 1945–1979. Se 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/viss-litteratur-ar-viktigare-an-annan_7860208.svd [hämtad 2013-10-16]. 
58 Ohlsson 2002, s. 41; 96. Boken Skuggorna vid träbron publicerades 1960, femton år efter att Larsson hade kommit till 
Sverige. 
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1962. Majoriteten av de övriga analyserade böckerna kom ut efter 1965, alltså efter min 

undersökningsperiod. Det förefaller alltså som att det började talas betydligt mer om Förintelsen 

efter Eichmannrättegången. Huruvida det också finns ett orsakssamband återstår att bevisa.  

 

Antisemitism i Europa och synen på Förintelsens offer 

 

Mikael Tossavainen, som studerat historiebruket kring Förintelsen i Israel från statens utropande 

och framåt hävdar att Eichmannrättegången gav en röst till alla ”icke-heroiska” överlevare då de 

fick förklara varför de hade gjort som de hade gjort. De visade att det fanns andra sätt att vara 

hjältemodiga på än att stå med ett vapen i handen.59  

 

Under senare år har överlevande blivit en hederstitel. Synen på de överlevande 1945 var mer 
komplicerad. Sympati fanns det gott om, uttryckt både i ord och i handling. Men parallellt med 
sympatiyttringarna fanns beskrivningar som dryga 55 år senare är upprörande att läsa. […] David 
Ben-Gurions åsikt var att bland de överlevande fanns ”människor som inte skulle ha överlevt om 
de inte hade varit vad de är – hårda, elaka och själviska människor, och det som de gått igenom där 
hade gjort slut på de goda egenskaper de hade kvar”. Dessa uppfattningar, i Sverige och i Israel, 
bleknade med tiden liksom ryktet att de som överlevt antagligen gjort så genom att vara 
kollaboratörer. Efter hand kom insikten att det för det mesta var ren tillfällighet, att inte vara på fel 
plats vid fel tillfälle, och inte personliga kvaliteter som bestämde om man överlevde Förintelsen.60  

 

I och med de många, långa och smärtsamma vittnesmålen i Eichmannrättegången svängde 

israelernas opinion till favör för överlevarna och de icke-europeiska judarna i Israel intog en annan 

attityd gentemot Förintelseöverlevarna. En ökad förståelse och sympati för dessa överlevare 

uppstod efter rättegången.61 Även om 300 000 överlevande från Förintelsen kom till Israel mellan 

1945 och 1955 var de vad den israeliska historikern Idith Zertal kallar frånvarande närvarande 

(”absent presentees”) i landet. Tiden var redo för hjältar, inte offer. Försök i Israel att minnas 

Förintelsen och hedra dess offer var få och sporadiska. De få publikationer som gavs ut och de få 

högtidlighållanden som organiserades firade minnet av partisanerna och upprorsmännen i 

ghettona.  

 

 

 

 

                                                           
59 Tossavainen 2006, s. 58–59. 
60 Sjögren 2001, s. 13.  
61 Tossavainen 2006, s. 121; 136; 245. 
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Det var inte enbart, hävdar Zertal, att man kväste minnet av Förintelsen, man ifrågasatte även dess 

unika status (som den har idag).62 Israel är självklart ett särfall men detta säger dock just på grund 

av det något om hur det kan ha sett ut i Sverige, som officiellt inte var delaktigt i kriget. Om de 

israeliska judarna själva inte högtidlighöll minnet av Förintelsens offer vid denna tidpunkt är det 

föga troligt att resten av världen gjorde det. 

De överlevande gavs alltså i och med rättegången en annan status, något som har kommit att 

bli centralt i Förintelsens verkningshistoria. ”Termen överlevande i en judisk kontext har en tydlig 

innebörd. Den refererar alltid, eller nästan alltid, till en judisk överlevande från Förintelsen och är 

ett livslångt attribut.”63 Det är därför av intresse att studera hur detta fenomen yttrade sig i Sverige, 

om det gjorde det i och med Eichmannrättegången.  

Forskningen om den efterkrigstida svenska antisemitismen är högst begränsad. Det enda större 

arbetet är Henrik Bachners avhandling.  Bachner påpekar att Eichmannrättegången rimligtvis bör 

ha ökat det svenska folkets medvetenhet ”om nazisternas förbrytelser”, men att den också troligen 

bidrog till att ”förstärka och befästa sympatier för Israel”.64 Detta berodde sannolikt på att 

rättegången gavs stort utrymme i den svenska pressen, vilket ledde till att majoriteten av svenskarna 

kunde ta del av vad som sades i rättssalen. Karin Sjögren skriver ”Känslan för Israel växer sig allt 

starkare under 1950-talet och uppbyggandet av staten Israel är ännu inte en kontroversiell fråga.”65 

Israel blev ett slags folkhem i öknen och detta bör, på grund av det svenska folkhemsbygget, 

rimligtvis ha spätt på svenskarnas sympatier för israelerna och det är i så fall även en förklaring till 

varför, som kommer att framgå, inga antipatier gentemot Israel uttalades i media i samband med 

rättegången. Sympatierna för Israel kan i sin tur ha lett till att antisemitismen, vilken form den än 

hade antagit vid 1950-talet, inte diskuterades eller ens antogs existera vid denna tid.  

                                                           
62 Zertal 2005, s. 94. På grund av Förintelsens särställning bland folkmord har även ett speciellt språkbruk växt fram.  
Förintelsens unika status manifesteras i något så enkelt som att vissa författare skriver Förintelsen med versal, anammat 
efter engelskans (egentligen grekiskans holókaustos) Holocaust med versal. Vissa svenska författare; till exempel Ulf 
Zander, skriver ordet med gemen (”förintelsen”). Jag kommer däremot att skriva Förintelsen med versal då jag anser 
att folkmordet på de europeiska judarna har en särstatus bland folkmord på grund av den effektivitet som 
karaktäriserade folkmordet. Få folkmord, både före och efter Förintelsen, har varit så effektiva när det kommer till att 
förstöra ett helt folk, inte enbart fysiskt utan även kulturellt. Det var ett dödsmaskineri utan like och därför skriver jag 
ordet med versal. Se Historisk Tidskrift (2003:2) för en debatt om just språkbruket kring ordet Förintelsen/förintelsen. 
Denna debatt fördes mellan å ena sidan Klas-Göran Karlsson och Kristian Gerner och å andra sidan Lars M 
Andersson. Karlsson och Gerner anser att ordet bör skrivas med gemen medan Andersson, liksom jag, anser att ordet 
bör skrivas med versal. Detta kan vara en parentes i det stora hela men det visar på att det, just på grund av folkmordets 
unicitet, finns ett speciellt språkbruk. Ett språkbruk som bör användas för att inte förvirra begreppen. Andersson 
menar att, då det i svenskan går att använda bestämd form av ordet förintelse för att beskriva till exempel förstörelsen 
av en byggnad, är det nödvändigt att använda versal – det vill säga Förintelsen. Karlsson och Gerners anser å sin sida 
att det är att moralisera att skriva ordet med versal. Det må så vara, men varför inte i detta unika fall (unik är f.ö. ett 
ord som vissa forskare gärna undviker i sammanhanget) där det versala F:et avser den totala förstörelsen av Europas 
judar?  
63 Sjögren 2001, s. 13. 
64 Bachner 2004, s. 91. 
65 Sjögren 2001, s. 170. 
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Bachner skriver att ”de kraftigt decimerade västeuropeiska judarna [upplevde] en ökad känsla 

av trygghet.” Frånvaron av judefientlighet i Västeuropa berodde till stor del på vad Bachner 

beskriver som ”de nazistiska förbrytelsernas påverkan på det allmänna medvetandet […]” och att 

”Antisemitismen saknade legitimitet.” 66 Samtidigt framhåller han:  

 

I Sverige hade fram till andra världskriget antijudiska fördomar varit relativt utbredda och delvis 
socialt och politiskt accepterade. Dessa fördomar hade djupa rötter bakåt i tiden och var väl 
förankrade i den svenska kulturen. Även om det inte är osannolikt att den folkliga antisemitismen – 
som en effekt av Förintelsen, tabubeläggningen och den proisraeliska opinionsbildningen – avtog i 
styrka decennierna efter andra världskriget, finns få skäl att förvänta sig någon omvälvande 
förändring. […] djupt rotade stereotyper och föreställningar [är] svårpåverkbara och grundläggande 
förändringar av sega tankestrukturer av detta slag tar lång tid.67 

 

Enligt Bachner var 1950- och 1960-talen de årtionden då antisemitismen tabubelades som mest, 

mer än någon annan period efter 1945.68 Detta stämmer, som skall visas, med min bild då det i 

källmaterialet till den här uppsatsen har påträffats ytterst få om ens några antisemitiska yttringar 

alls.  

Detta innebar emellertid inte, vilket Bachner också antyder ovan, att antisemitismen försvann. 

Som antytts svepte en antisemitisk våg över världen vid årsskiftet 1959-1960, den så kallade 

”hakkorskampanjen”. 

 
Skändningen av en synagoga i Köln i slutet av december 1959 utgjorde startskottet för den epidemi 
av hakkors och antisemitisk grafitti [sic] som snabbt spreds över Europa, USA, Latinamerika, 
Australien och Afrika. När vågen ebbade ut i februari-mars 1960 hade närmare 2500 antisemitiska 
incidenter rapporterats från fler än 400 platser världen runt. Enbart i Västtyskland registrerades 685 
incidenter, i USA fler än 600. I flertalet fall hade det rört sig om skändningar av judiska gravplatser 
och synagogor, liksom antisemitiska och nazistiska slagord och symboler.69 

 

Samtidigt motsäger citatet ovan, av Henrik Bachner, att det skulle ha funnits en ovilja att tala om 

antisemitismen då det klart framgår att det pågick en nyhetsrapportering om den så kallade 

”hakkorskampanjen”. Några mera ingående analyser gjordes däremot sällan och kampanjen 

tolkades i svensk press antingen som pojkstreck eller som en utländsk import, i grunden 

främmande för Sverige.70  

En bild av inställningen till judar i Sverige vid tiden för rättegången ger två Sifo-undersökningar 

som lyfts fram av Hugo Valentin. Sifo (Svenska institutet för opinionsundersökningar) gjorde två 

undersökningar 1958, bland ungefär 500 personer över 16 års ålder – från olika delar av landet, 

både små och stora städer och samhällen och även på glesbygden. Undersökningen gällde svenskars 

                                                           
66 Bachner 2004, s. 89.  
67 Bachner 2004, s. 108–109. 
68 Bachner 2004, s. 148. 
69 Bachner 2004, s. 137. 
70 Bachner 1990, s. 137. 
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attityder gentemot etniska och religiösa minoriteter och påvisar den småstadsmentalitet som under 

1950-talet härskade i Sverige. Undersökningen utfördes i en tid med annat språkbruk och ord som 

idag är fullkomligt otänkbara att använda, i något som helst sammanhang, används för att beteckna 

minoriteterna i undersökningen. Afro-amerikaner benämns som ”amerikanska negrer” men något 

överraskande benämns Sveriges urbefolkning faktiskt med dagens korrekta term, samer, och inte 

det mer tidstypiska ”lappar”. Om undersökningen skriver Hugo Valentin följande:  

 

Av de gifta över 35 år skulle 41 % sätta sig emot att få en jude till måg, medan blott 25 % av ogifta 
under 35 år hade samma inställning. Motsvarande siffror då det gällde indier, kineser, amerikanska 
negrer och samer var 45, 49, 55, 36 %, resp. bland de ogifta 26, 34, 37 och 18 %. Lantborna visade 
sig något mer fördomsfulla än andra. Även bland dem var 41 % mot att få en judisk måg. Starkare 
motstånd än lantborna visade de allra äldsta. Här var 46 % mot att få en jude i familjen (56 % var 
mot negermåg, 51 % mot kines och 41 % mot indier). Tolerantast var stadsborna.  
Av de tillfrågade var 20 % mot att ha en judisk arbetskamrat. Motsvarande procentsiffror, när det 
gällde indier, kineser, amerikanska negrer och samer, var 18, 21, 20 och 14. Här var skillnaden mellan 
yngre och äldre, storstadsbor och lantbor något större, än när det gällde måg av främmande ras. 
Kvinnorna visade sig mer negativa än männen mot kontakten med nämnda grupper, särskilt när det 
gällde negrer. 23 % av kvinnorna, 16 % av männen ville inte ha någon svart arbetskamrat. Av 
storstadsborna var det blott 8 %, som inte ville ha någon judisk arbetskamrat. Motsvarande siffra 
bland de äldsta var 27 %. På frågan, om man lätt blir lurad vid affärer med judar, svarade 34 % ja, 
medan 32 % svarade nej och 34 % var odeciderade. 

 

Valentin konstaterar avslutningsvis: ”Det är möjligt men icke säkert, att en undersökning på bredare 

bas skulle ha givit ett ur judisk synpunkt gynnsammare resultat. Kvar står dock diskrepansen mellan 

den nästan obefintliga aktiva antisemitismen och en ganska vitt utbredd latent antisemitism av 

slentrianmässig natur.”71 Detta kan vara förklaringen till varför ”hakkorskampanjen” rapporterades 

om i media medan det inte gjordes några studier, förutom Sifo-undersökningarna, om svenskars 

attityder gentemot minoriteter, och då bland andra judar. Det verkar dock ha funnits en 

medvetenhet om antisemitism, antiziganism, et cetera. Spelade denna medvetenhet om 

antisemitism, men även de fördomar som påvisas i citatet, roll för hur Adolf Eichmanns 

tillfångatagande och rättegång mottogs? Denna fråga får här inget svar men det är en faktor som 

rimligtvis bör ha spelat en roll i sammanhanget.  

 

Rättegången i Jerusalem 

 

Hannah Arendts rapportering från rättegången har, i efterhand, antagit nästintill mytiska 

proportioner och hon beskrivs av eftervärlden som den stora auktoriteten på området men i den 

svenska pressen, vid tiden för rättegången, omnämns hon överhuvudtaget inte. Det kan ha berott 

på att hon skrev för en utländsk tidning, The New Yorker, eller på att hennes bok om ondskans 

                                                           
71 Valentin 2004 (1964), s. 210. 
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banalitet publicerades på svenska först 1964,72 det vill säga ett respektive två år efter Eichmanns 

död. 

Eichmannrättegången har, enligt Ulf Zander som gjort den enda analysen av densamma i 

Sverige, ”I efterhand […] karakteriserats som prototypen för moderna kändisrättegångar, med 

skillnaden att Eichmanns brott var mycket grövre än efterföljarnas.”73 Det fanns många, för 

omvärlden, spännande inslag i historien om tillfångatagandet av Adolf Eichmann i och med att den 

israeliska säkerhetstjänsten reste till Argentina för att föra denne påstådde folkmördare till Israel 

där han skulle kunna ställas inför rätta. Det hade kunnat vara en spionroman och pressen fattade 

direkt intresse. På grund av upplägget på själva rättegången, där riksåklagaren Gideon Hausner höll 

långa anföranden tappade dock både åhörare och journalister intresset för rättegången.74 För 

pressens och de andra åhörarnas del var början alltså bra men det blev snart mycket tråkigt och 

svårt att hänga med i för den oinitierade. Trots dessa långa och tråkiga utläggningar fortsatte 

pressen att rapportera – återkommande rapporter i radio och, i USA, i tv medverkade till att hålla 

människor intresserade. Hannah Arendts rapportering av rättegången fick ett stort genomslag men 

den mötte också protester då många judar invände mot hennes ifrågasättande av att rättegången 

skulle hållas i Jerusalem.75 Det var många som ansåg att endast en judisk stat kunde försvara det 

judiska blod som hade spillts.  

 

Sammanfattning 

 

Det fanns och finns fortfarande, i viss utsträckning, en föreställning om att det, under 

efterkrigstidens första decennier, fanns en ovilja att tala om de europeiska judarnas tragiska öde 

under andra världskriget. Vissa av forskarna menar att denna tystnad i allra högsta grad var verklig 

medan andra går på den rakt motsatta linjen. Hasia Diner skrev att någon tystnad överhuvudtaget 

aldrig förekom om Förintelsen men hon behandlar huvudsakligen en inomjudisk kontext vilket 

skulle kunna förklara denna diskrepans. Om denna tystnad var verklig är det lite oväntat att 

Eichmannrättegången fick så pass stor uppmärksamhet i svensk press som den uppenbarligen fick.  

En slutsats som kan dras utifrån forskningsläget är att överlevande valde att inte prata med sina 

barn om kriget och Förintelsen medan den nästkommande generationen som inte hade levt direkt 

med föräldrarnas minnen av folkmordet började fråga och undersöka vad som skett. En tystnad 

                                                           
72 http://libris.kb.se/bib/8074972 [Hämtad 2014-05-15]. 
73 Zander 2006, s. 309. 
74 Zander 2006, s. 309. 
75 Zander 2006, s. 309; 310. 
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kan alltså ha existerat vad det gäller föräldrar som ville skydda sina barn medan det samtidigt pågick 

en diskussion om Förintelsen, bland vuxna och på ett mer teoretiskt, kliniskt och avlägset plan.  

För föreliggande uppsats spelar de storpolitiska skeendena dock störst roll. 

Eichmannrättegången utspelade sig mot bakgrund av det kalla kriget och en begynnande förändring 

av synen på Förintelsen i väst. Den (föregivna) tystnad, som under 1940- och 50-talen varit påkallad 

av politiska skäl började, också av politiska skäl, att brytas vid tiden för rättegången. 

Antisemitismen, som under 1950-talet var bannlyst från offentligheten verkar samtidigt ha 

funnits kvar under ytan. Den aktualiserades också av hakkorskampanjen, som ebbade ut bara 

månader innan rättegången mot Eichmann inleddes. Det faktum att två Sifo-undersökningar 

utfördes 1958 där svenskarnas attityder gentemot olika minoriteter undersöktes, antyder möjligen 

en viss medvetenhet om problematiken. Samtidigt fanns under perioden uppenbarligen tämligen 

starka sympatier för den judiska staten i Sverige, vilket rimligen bidrog till tabuiseringen av 

antisemitiska yttringar och till en förståelse för Israels agerande.  

Synen på offren för Förintelsen är ur en aspekt relativt enkel – det är framförallt de europeiska 

judarna som vid tiden för rättegången räknas som offer för nazisternas brott.  

När så Adolf Eichmann tillfångatogs i maj 1960 och världspressen rapporterade om det blev 

både européer och andra tvingade till att se bakåt i tiden och börja diskutera det som skett femton 

år tidigare. Det verkar som att Eichmannrättegången blev inledningen på en fortfarande pågående 

diskussion om Förintelsen och den fick också till följd att de överlevande fick en annan status, i 

bland annat Israel men troligtvis även i andra länder. Istället för att anklagas för att ha varit själviska 

eller hemska människor föddes en ny slags identitet. Titeln överlevande (från Förintelsen) ”är ett 

livslångt attribut”.76  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76 Sjögren 2001, s. 13.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Kollektivets minne 

 

För att förstå hur det kan komma sig att processen som har lett till att Förintelsen åtminstone i 

västvärlden fått en så central ställning att snart sagt allt som kan uppfattas som ont, oavsett om det 

är storskalig kycklinguppfödning eller idag pågående konflikter, massvåld och massdödande, tagit 

fart krävs teorier om historiebruk och minneskultur. Med tanke på att jag nyss avhandlat ”myten 

om tystnaden” kan man kanske fråga sig varför man skall använda teorier om minne- och 

minneskulturer. Svaret är dels, som visats, att det inte rådde någon fullständig tystnad, dels att det 

handlar om att studera en process varigenom minnet skapats och befästs. Inom 

Förintelseforskningen idag utgår många från Pierre Nora och hans diskussion om minnesplatser, 

minneskultur et cetera. Det gäller till exempel det här åberopade arbetet av Peter Novick. Det finns 

till och med ett stort tyskt uppslagsverk, Deutsche Erinnerungsorte, där det går att slå upp alla 

minnesplatser som forskarna bakom verket menar är centrala i den tyska minneskulturen.77 En 

minnesplats kan vara en fysisk plats och ett minnesmärke i bokstavlig mening men det kan också 

vara en händelse eller en person. Det kan också, som i den här uppsatsen vara en rättegång mot en 

nazistisk krigsförbrytare. Eichmannrättegången intar, som jag försökt visa i föregående avsnitt, en 

central plats i Förintelsens minneskultur. Det var, hävdas det, med den som tystnaden bröts och 

de ”vanliga” offren gavs en röst. Det var också med den som diskussionen om såväl ondskans 

banalitet som judarnas, eller kanske snarare den judiska elitens, eventuella medskyldighet i 

Förintelsen började diskuteras. Jag skall i det följande avsnittet diskutera ett antal forskares 

teoretiserande kring kollektivt minne, historiemedvetande och deterritorialiseringen av minnet.  

För att förstå processen som har lett till att Förintelsen har den centrala ställning den har idag, 

som inleddes i och med Eichmannrättegången, krävs alltså teorier om Förintelsens 

verkningshistoria, om historiebruk och minneskultur. Daniel Levy och Natan Sznaider frågar om 

Förintelsen kan få en plats i människors medvetande även om de inte har någon naturlig eller 

personlig koppling till händelsen.78 Detta är kärnan i frågeställningen till den här uppsatsen. Kunde 

de svenska journalisterna och tidningsläsarna på 1960-talet relatera till Förintelsen på något sätt 

eller var händelsen i sig för abstrakt och monstruös? Levy och Sznaider svarar på sätt och vis på 

sin egen fråga och så även på min då de skriver att ”[…] it is precisely the abstract nature of ’good 

and evil’ that symbolizes the Holocaust, which contributes to the extraterritorial quality of 

                                                           
77 Jag behärskar visserligen inte tyska särskilt väl men jag kan i alla fall så mycket att jag kan se vilka olika händelser, 
företeelser, personer och platser som listas.  
78 Levy; Sznaider 2006, s. 4. 
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cosmopolitan memory.”79 Förintelsen som händelse har flyttats utanför historien och kan därför 

diskuteras i samband med andra händelser. Klas-Göran Karlsson skriver att historiemedvetande är 

något kollektivt. ”[…] det mobiliseras och aktiveras när vi bygger gemenskap med vissa individer 

och kollektiv och hamnar i utanförskap i relation till andra.”80 Vidare skriver Karlsson att i och med 

detta förstärks bilden av ”oss” och ”de andra”. Historiemedvetande blir då klart mer komplext och 

abstrakt och det blir också influerat av politiska och ideologiska åsikter. Enligt Karlsson finns det 

likheter mellan hur det individuella och det kollektiva historiemedvetandet fungerar.81  

Det finns dock kritiker av teorierna om kollektivt minne. Anita Shapira är ambivalent när det 

kommer till termen kollektivt minne. Hon skriver: 

 

What are the characteristics of collective memory at one time versus another? The method has not 
yet been found whereby an historian can ascertain that the data at his or her disposal covered the 
whole collective experience. This problem should bother all historians, but it should be of special 
interest to those involved in researching “national identity” or “collective memory”, since they are 
trying to reflect the essence of the society in question.82  

 

Detta är självklart en välgrundad tanke men den borde inte få stoppa försök att förstå kollektivt 

och individuellt minne och användandet av teorier kring detta i historieskrivningen. Karlssons och 

även Sjöbergs teorier bör vägas mot Shapiras invändning men samtidigt kunna ligga till grund för 

en historievetenskaplig undersökning i sin egen rätt.  

Peter Novick skriver att ”present concerns determine what of the past we remember and how 

we remember it.”83 Vidare skriver han, om Maurice Halbwachs teorier om kollektivt minne: 

 

Collective memory […] is not just historical knowledge shared by a group. Indeed, collective 
memory is in crucial sense ahistorical, even anti-historical. To understand something historically is 
to be aware of its complexity, to have sufficient detachment to see it from multiple perspectives, to 
accept the ambiguities, including moral ambiguities, of protagonists’ motives and behavior. 
Collective memory simplifies; sees events from a single, committed perspective; is impatient with 
ambiguities of any kind; reduces events to mythic archetypes. Historical consciousness, by its nature, 
focuses on the historicity of events – that they took place then and not now, that they grew out of 
circumstances different from those that now obtain. Memory, by contrast, has no sense of the 
passage of time; it denies the “pastness” of its objects and insists on their continuing presence. 
Typically a collective memory, at least a significant collective memory, is understood to express some 
eternal or essential truth about the group – usually tragic. A memory, once established, comes to 
define that eternal truth, and, along with it, an eternal identity, for the members of the group.84 

 

                                                           
79 Levy; Sznaider 2006, s. 4. 
80 Karlsson 2008, s. 9. 
81 Karlsson 2008, s. 9. 
82 Shapira 1998, s. 42–43. 
83 Novick 1999, s. 3. 
84 Novick 1999, s. 3–4. 
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Det kanske är, som antyddes ovan, på grund av denna minnets abstraktion som Förintelsen kan ha 

en plats i det kollektiva medvetandet – trots att personerna som ”minns” aldrig blev deporterade 

till Majdanek eller förlorade sina föräldrar på grund av nazisternas brott. 

Utgår man från Karlssons resonemang om ”oss” och ”de andra” kompletterar Levy och 

Sznaider denna teori med sin tanke om att abstraktionen som tillkommit i och med historiseringen 

av Förintelsen har en dragningskraft även för människor som inte har någon naturlig koppling till 

Förintelsen. Svenskarna på 1960-talet kanske inte talade om Förintelsen på samma aktiva sätt som 

vi gör idag men det fanns ändock en medvetenhet om folkmordet – detta går, som kommer att 

visas, att utläsa av källmaterialet som använts för undersökningen. Därmed skulle det gå att påstå 

att Levys och Sznaiders teori, och även Karlssons teori, fungerar i detta fall – det makabra, enorma 

och abstrakta som kännetecknar Förintelsen och minnet av densamma var tillräckligt för att 

människor i Sverige, utan någon personlig koppling till folkmordet, skulle minnas händelsen och 

vara aktivt medvetna om den. 

 

På samma sätt som stora händelser i den lilla världen, som näras och käras födelse och död, gör 
historiemedvetandet aktivt, påverkas det kollektiva historiska tänkandet av sådana ”gränssättande” 
händelser som många människor upplever att de har gemensamma referenser till. Det behöver inte 
vara egna erfarenheter och minnen, utan kan vara andra historiska händelser som vi fått del av i 
undervisning eller via massmedier, som upplevs värda att förhålla sig till och som anses ha förändrat 
samhället och tillvaron för oss på ett genomgripande sätt. Krig, terror, folkmord och annat massvåld 
är centrala bland händelser som utgjort dramatiska brott mot hävdvunna civilisationsmönster och 
mänskliga umgängesregler och väckt fundamentala, tempusöverskridande frågor: Varför kunde det 
hända? Vem bär ansvaret? Vad kan vi göra för att hindra det från att ske igen?85 

 

Idag är Förintelsen en av dessa händelser – den har sedan ett antal år fått en alltmer framträdande 

plats i historiemedvetandet. Därmed finns även händelsen i det ”[…] intellektuella, kulturella, 

politiska och vetenskapliga […]” livet.86 Den grundläggande teorin i Karlssons text är att ”[…] vi 

är historia och vi har en historia genom att vi hämtar många av våra förutsättningar från det 

förflutna, men vi gör också historia med riktning mot framtiden.”87 Min slutsats av detta är att på 

grund av den, kanske blygsamma, mängden litteratur och medieutbud om Förintelsen som trots 

allt utkom under efterkrigstidens första decennium fanns en möjlighet för människor att skapa sig 

ett historiemedvetande – i detta fall ett medvetande om Förintelsen. Det talades troligtvis inte om 

folkmordet i samma utsträckning eller på samma sätt som det görs idag men människor hade likväl 

kunskap och begreppsmedvetande om Förintelsen.  

Karlsson menar att det går att se huruvida människor har tillgodogjort sig en historia men att 

det är betydligt svårare att avgöra på vilket sätt den har tagits emot och tillgodogjorts samt vilken 
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betydelse en historia har fått på individnivå och kollektiv nivå i ett kort och ett långt perspektiv. 

Han skriver att ”[…] vi värderar; i historiekulturen väljer ett samhälle vilken historia det vill bevara, 

förmedla, celebrera och minnas och tvärtom – vilken historia det vill förtiga och glömma.”88  

För att överhuvudtaget förstå minneskultur, vare sig det är det kollektiva minnet eller det 

individuella minnet, behöver man förstå hur en stat sköter minnesvården av sitt förflutna. 

Efterkrigstidens Tyskland var ett land som inte hade råd eller möjlighet att ta tag i det som skett 

under kriget. Ekonomin var söndertrasad, landets invånare var spridda över halva Europa89 och 

efter krigsslutet behövdes en administration för att kunna bygga upp infrastrukturen. För att detta 

skulle kunna ske kunde en försoning och rening av landets förflutna troligtvis inte genomföras vid 

denna tidpunkt.  

I Israel, som grundades 1948, fanns efter några år en tanke om att ödeläggningen av den 

judiskeuropeiska kulturen skulle kommas ihåg. När detta projekt påbörjades i början av 1950-talet 

bekostades byggnationen av administrativa byggnader, bibliotek och arkiv av den israeliska staten 

som i sin tur fick en stor del av dessa pengar från Västtyskland. Under senare årtionden (1980- och 

1990-talen) har donationer från privatpersoner skapat möjligheter att ytterligare bygga ut Yad 

Vashem.90 

Vare sig en stat tar hand om det kollektiva minnet eller inte går det, enligt Levy och Sznaider, 

att dra slutsatsen att staten har fått minskad betydelse när det kommer till hur minnet av Förintelsen 

vårdas. De anser att minnet har blivit mer och mer individualiserat samtidigt som denna sorts minne 

också har blivit offentligt – därmed har inte stater längre monopol på att vårda minnet av historiska 

händelser.91 Denna slutsats verkar rimlig men går det att säga något om hur det såg ut på 1960-talet 

utifrån denna information? I och med tillfångatagandet av Adolf Eichmann och den efterföljande 

rättegången kunde Israel, med David Ben-Gurions avsikt, presentera sin egen tolkning av 

Förintelsen. Hannah Arendt är en del av denna tolkning när hon presenterar Eichmann som en 

banalt ondskefull byråkrat. Minneskultur så som den ser ut idag, med bland annat Förintelsens 

minnesdag, Holocaust Denkmal i Berlin och Yad Vashem i Jerusalem, inleddes efter 

Eichmannrättegången som kan ses som inledningen på denna process som pågår än idag med 

avtäckningen av nya statyer till minne av Förintelsens offer och människor som till exempel Raoul 

Wallenberg som försökte rädda människoliv under förstörelsens kulmen.  

Karin Sjögren skriver att begreppet minne är själva livsnerven inom judendomen. Som exempel 

ger hon de olika högtider som firas i den judiska kulturen. Till exempel firas Pesach för att minnas 

                                                           
88 Karlsson 2008, s. 11. 
89 Best; Hanhimäki; Maiolo; Schulze 2008, s. 212. 
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det judiska folkets befrielse genom uttåget ur Egypten.92 Ökenvandringen är något som beskrivs i 

Andra Moseboken 15:22-17:16,93 en bok som; även om det inte går att veta när exakt den skrevs, 

med alla mått mätt är mycket gammal. Detta är en bekräftelse på Sjögrens kommentar om minnets 

betydelse inom judendomen. Vidare skriver Sjögren,  

 

Teoretiska distinktioner mellan myt och historia blir till stor del irrelevanta då vi talar om judiskt 
minne. För att svara mot samtida behov har teologiska tolkningar historiserat många mytologiska 
berättelser och mytologiserat många falska historiska skeenden. Bevekelsegrunden är i båda fallen 
berättelsen, som inkluderar lyssnaren som en person med starkt förhållande till händelsen.94  

 

Det går utifrån Sjögrens resonemang att dra två slutsatser, dels att denna betydelse av minnet inom 

judendomen kan vara en bidragande orsak till att Förintelseforskningen, som har en mycket klar 

koppling till judendomen och judisk kultur, har blivit så omfattande (även om det tog tid innan den 

blev så pass betydande utanför den judiska forskningskretsen som den är idag). Det går även att 

dra slutsatsen att i och med att lyssnaren dras in som delaktig i berättelsen, och därmed händelsen, 

blir minnet så mycket mer levande än om vittnesmål om vad som skedde i exempelvis Bergen-

Belsen endast hade som syfte att enbart beskriva vad som faktiskt hände, utan att dra in lyssnaren 

i händelseförloppet. Detta bidrar troligtvis till att göra vittnesmålen så svåra att stänga ute, på grund 

av de hemska detaljerna och det mänskliga lidandet. Slutsatsen blir således att både ett individuellt 

och ett kollektivt minne lättare får en grogrund i och med dessa förutsättningar för 

historieberättande. Denna slutsats förklarar den starka inom-judiska forskningen kring Förintelsen, 

en forskning som nu har tagit klivet ut även till icke-judiska forskare.  

Minnet av en händelse och bevarandet av detta minne kan användas för politiska och 

propagandistiska syften. Detta hävdar Abbie Fielding-Smith då hon skriver om minnesmärken, 

bland annat Förintelsemonumentet i Berlin – ”Holocaust Denkmal”. Hon ställer även frågan om 

vad som är värt att minnas och vad som betonas i minnet samt hur detta urval bestämmer hur vi 

ser på händelsen som ska kommas ihåg. Hon ger som exempel att vi i väst var och troligtvis 

fortfarande är likgiltiga inför folkmordet i Rwanda 1994 medan vi bygger minnesmonument för 

Förintelsens offer och minns dem som dog i Srebrenica i Bosnien-Hercegovina 1995.95 Hur gör vi 

urvalet av vad som är värt att minnas? är kontentan av hennes artikel. Kunde efterkrigstidens människor, 

svenskar och andra, göra det här urvalet eller bestämdes det – genom medierapportering – vad de 

borde tänka på och minnas? Det är en del av källundersökningen i den här uppsatsen men det är 

också en viktig del av teorin som ska fungera som inramning runt själva studien.  
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Saker som hjälper människor att minnas händelser är alltså bland annat minnesmonument men 

även fotografier eller konst som behandlar händelsen kan vara bidragande till att hålla minnet vid 

liv. Susan Sontag skriver “Photographs, which turn the past into a consumable object, are a short 

cut.”96 En del av källundersökningen i den här uppsatsen behandlar fotografiers roll i 

rapporteringen av Eichmannrättegången. Vare sig tidningsredaktörerna var medvetna om det eller 

ej kan fotografier, precis som Sontag skriver, vara en genväg till målet – att få läsaren att direkt 

förstå vad artikeln handlar om och i detta fall erinra sig minnet av kriget och folkmordet i Europa. 

Majoriteten av fotografierna som används i de undersökta artiklarna är dock tagna i Beit Ha’am i 

Jerusalem där rättegången hölls. Dessa är foton av Adolf Eichmann, åklagaren, domarna och 

Eichmanns advokat doktor Servatius samt åhörarna och journalisterna. Utöver dessa foton finns 

ett fåtal foton från krigstiden. 

 

”Deterritorialiseringen” av Förintelsen 

 

Under 1960- och 1970-talen skedde en generationsväxling när det kom till hur man såg på 

Förintelsen. Innan 1960-talet hade medvetandet om Förintelsen tagit sig ett samhällsvetenskapligt 

uttryck men efter detta årtionde började man se på folkmordet ur ett historiskt perspektiv. Detta 

berodde på att krigsgenerationen, med förstahandserfarenhet av kriget, hade fått ge plats för 

efterkrigsgenerationen som av nödvändighet hade en historisk syn på Förintelsen. Sändningen av 

tv-serien Holocaust (1978) skapade en stor förändring i hur media framställde Förintelsen – den blev 

i och med detta amerikaniserad. Denna händelse utmanade historikerns traditionella roll som 

producent av betydelsefull information och bestred den allmänt vedertagna hierarkin mellan 

experter och lekmän.97 I och med amerikaniseringen av Förintelsen, till exempel genom tv-serien 

Holocaust och senare filmen Schindler’s List (1993) blev minnena av folkmordet på de europeiska 

judarna inte längre monopoliserade av staten, vilken stat det än må vara. Minnena av Förintelsen 

blev något privat.98 Återigen kan generationsväxlingen mellan krigsgenerationen och 

efterkrigsgenerationen vara en förklaring. När en person inte har förstahandserfarenhet av en 

händelse skapar den personen en egen, privat, bild av händelseförloppet – genom litteratur, konst 

och massmedia. Efter Berlinmurens fall skedde en förändring – bilder av Förintelsen togs ur sin 

historiska kontext för att kunna fungera som en symbol för ondskans kärna.99 En slutsats som kan 

dras av detta resonemang är att i och med att bilderna av Förintelsen togs ur sin kontext gick det 
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att lära ut historien om Förintelsen på ett betydligt mer kliniskt och vetenskapligt sätt än tidigare. 

Ett exempel är Om detta må ni berätta. Denna bok kan verkligen sägas beskriva Förintelsen genom 

lösryckta bilder av den mänskliga ondskan. På ett liknande sätt fungerade fotografierna som 

avbildade nazisternas offer och som publicerades i anknytning till artiklarna om Adolf Eichmann. 

 

Sammanfattning 

 

De författare vars teorier har använts i den här uppsatsen anser överlag att en händelse som 

Förintelsen är så pass symbolisk och monstruös att ett minne kan skapas, även av människor som 

inte har minsta personliga koppling till händelsen.  

Det är här det kollektiva minnet kommer in i bilden. Det kan visserligen ses som ett artificiellt 

minne som är just skapat men det har tillkommit genom att människor har behövt förstå något 

som annars är för abstrakt och stort. Det är också i och med kollektiviserandet av minnen som 

vissa händelser kan anta nästintill mytiska proportioner och därmed bli ”ahistoriska” men alltså 

mer begripliga.  

Begreppet minne är mycket viktigt inom judendomen då de flesta om inte alla judiska högtider 

firas till åminnelse av olika händelser i det judiska folkets historia. Det kan vara en bidragande orsak 

till att Förintelsen har fått sin egen minnesdag och att minnesmonument över Förintelsens offer 

har uppförts i länder över hela världen. Det har funnits ett behov av fysisk åminnelse både bland 

judar och icke-judar även om minnesaspekten är närmare sammanlänkad med judendomen än med 

andra kulturer eller religioner. 

I och med det abstrakta som karaktäriserar Förintelsen och kanske redan på 1960-talet hade 

blivit egenskaper som förknippades med folkmordet på de europeiska judarna, kunde de svenska 

tidningsläsarna under tiden för Eichmannrättegången skapa sig en egen tolkning och ett eget minne 

– kollektivt och individuellt – av Förintelsen. Den teori som använts här är därför lämplig för att 

förstå hur och varför de svenska journalisterna förmedlade nyheter om rättegången men också hur 

de skrev om krigstiden – det fanns ett intresse och kanske även ett behov av att få veta mer om 

förintelseprocessen och de bakomliggande orsakerna såsom antisemitism. Svenskarna hade en bild 

av Förintelsen och därmed både ett kollektivt och individuellt minne av en händelse som de flesta 

aldrig hade kommit i personlig kontakt med.  

Förintelsen har lämnat sin födelseplats i Östeuropas ghetton och Nazitysklands raslagar. Den 

har också blivit ett historiskt spörsmål snarare än ett samhällsvetenskapligt som var fallet fram till 

1960-talet. Massmordet på de europeiska judarna och försöken till förstörelse av den 

europeiskjudiska kulturen har blivit amerikaniserad i och med att Hollywoods filmmakare och tv-
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producenter har tagit sig an ämnet. Även detta har bidragit till en ökad deterritorialisering av 

Förintelsen. Denna deterritorialisering har eventuellt skett, till viss del, på grund av det som Peter 

Novick skriver om; det kollektiva minnet förenklar en händelse medan det historiska medvetandet 

ser hela dess komplexitet med förfluten tid i åtanke.100 På grund av Förintelsens omfattning, dels i 

antal förlorade människoliv men också dess stora arv som vi ser idag har det rakt motsatta sättet 

till hur historiska skeenden vanligtvis diskuteras använts. Den historiska kontexten har lagts åt sidan 

och Förintelsen diskuteras som en händelse utan förankring i en vidare kontext. 

Detta trots att så inte var fallet – Förintelsen var kulmen på en rad tidigare pogromer. 

Deterritorialiseringen hjälper dock till att förbättra förutsättningarna för att det ska gå att diskutera 

Förintelsen och dess följder.  
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Rättegångsdrama till frukostflingorna  

 

Folkmördaren möter sina domare 

 

Den första av frågorna som ställdes i inledningen av den här uppsatsen gäller hur tillfångatagandet 

av Adolf Eichmann sågs på av de svenska journalisterna. 

Dagens Nyheter skrev den 24 maj 1960 följande:  

 

Femton år efter det andra världskrigets slut kommer man i Israel få bevittna en rättegång mot en av 
de huvudskyldiga i den största tragedin i det judiska folkets historia. […] det måste kännas som en 
befrielse att ha blivit kvitt den plågsamma förnimmelsen av att en av vår tids största förbrytare 
befann sig på fri fot.101  

 

Den lättnad som uttrycks i citatet ovan svarar omgående på den första forskningsfrågan. Detta är 

visserligen endast ett citat men det uttalades i den tidning som skrev absolut mest om rättegången, 

se delen Tidningar och tolkningar i början av uppsatsen, för statistik. Redan här, i detta citat, antyds 

att Förintelsen intar en särställning, inte enbart i det judiska folkets historia, men även bland 

folkmord och andra världshändelser. På grund av att Förintelsen har intagit denna (centrala) 

ställning går det att förstå det uttryck av lättnad i citatet med hjälp av det som Peter Novick skriver 

om det kollektiva minnet: det finns en tidlöshet i minnet av en händelse. Förfluten tid uppfattas 

inte som sådan – händelsen som erinras är inte förankrad i en specifik tidpunkt i historien med alla 

dess bakomliggande orsaker och processer, den är som Novick kallar det ”ahistorisk” eller till och 

med antihistorisk. Det är på grund av detta som vi än idag kan känna lika starkt inför Förintelsens 

grymhet som 1960-talets tidningsläsare gjorde när de läste rapporterna om Eichmannrättegången. 

Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att det, i de svenska tidningarna under 

undersökningsperioden, gick att läsa sådana saker som exempelvis ovanstående citat.  

Det faktum att det gick att ställa någon inför rätta för brott begångna under kriget, femton år 

efter krigsslutet, tyder på att traumat levde kvar. Tidlösheten som finns i ett minne och det faktum 

att det, som Levy och Sznaider skrev, finns en ”rumlöshet” eller extraterritoriell egenskap i minnen 

bidrog till att det faktiskt gick att genomföra en rättegång 1961. Det bidrog troligtvis också till det 

starka stöd som den israeliska staten åtnjöt då representanter för densamma förklarade att de 

ämnade ställa Eichmann inför rätta.    

Temat om att gripandet av Adolf Eichmann innebar en befrielse återkommer: i Dagens Nyheter 

den 30 maj 1960 där det gick att läsa att ”Vissheten om att Adolf Eichmann nu måste stå till svars 
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för sina gärningar känns som en befrielse – det är den omedelbara och starkaste känslan.” Samtidigt 

finns en viss ambivalens kring gripandet av Eichmann. Det diskuteras i artikeln om att han bör 

ställas inför rätta men att tillfångatagandet av honom inte gick lagligt till. Se en vidare diskussion 

om detta i Rätt eller fel?.  

Det fanns människor som motsatte sig gripandet av Adolf Eichmann, inte enbart på grund av 

hur det praktiska förfarandet hade gått till utan på grund av att Eichmann ju också var en människa 

som kanske inte förtjänade att dö. Veckotidningen Se publicerade den 23 juni 1960 (nummer 25 av 

tidningen det året) en insändare av signaturen B. Fredriksson som är mot infångandet av Adolf 

Eichmann.  

 

Inga upprörda svenska professorer kommer att kräva nåd, ingen av dödsstraffets oförsonligaste 
fiender kommer NU [sic] att höja sin röst. Inget utom Hat och Ovilja [sic] kommer Eichmann att 
möta. Ingen välvillig psykolog kommer att släta över hans brott som en följd av miljö och 
uppfostran, modell folkhemmet. Men minns att även hos Eichmann klappar ett hjärta, även han har 
känslor, önskningar, vilja och förhoppningar. Inte heller han har varit herre över sitt öde. Även 
Eichmann är en människa. Världen hatar Människan Eichmann, världen spottar på Människan 
Eichmann, världen avskyr Människan Eichmann [sic!]. Ecce homo!102 

 

Några av frågorna som uppstår vid läsandet av ovanstående insändare är: är B. Fredriksson en sann 

humanist som är mot dödsstraffet och därför inte tycker att det är rätt att Eichmann ställs inför 

rätta i Israel eller hyser sagda person sympatier för Eichmann? För det sistnämnda talar inte minst 

anklagelserna mot dem som hälsat tillfångatagandet med glädje för att tillämpa dubbla måttstockar, 

en för nazister och en för andra. B. Fredriksson skriver, såvitt jag kan se, inget mer till tidningen Se 

men han eller hon fick svar på tal fyra veckor senare, i nummer 29 av tidningen. Signaturen I. S. 

skriver:  

 

Ja, tyvärr, får man väl säga, för om inte Eichmann vore en människa hade han kunnat oskadliggöras 
på ett tidigt stadium. Ett djur som dödar en människa får plikta med sitt eget liv. Likadant förhåller 
det sig med rovdjur, som dödar boskap. Om det går att spåra upp syndaren förstås. Och ändå dödar 
djur av helt andra, för dem naturliga orsaker. […] Eichmann lär inte kunna slingra sig. Om han 
handlade på order, borde det ha funnits någon möjlighet att dra sig ur leken hellre än att handla mot 
sin övertygelse. Det går nog inte att blunda för att det finns människor, som världen helst bör 
undvara. Om Eichmann får sin frihet, vad vet vi då om hans bedrifter i ett eventuellt nytt krig? Men 
visst är det synd även om de grymma människorna.103  

 

I och med denna insändare går det att få början till ett svar till den tredje frågan – om Eichmanns 

roll i Förintelsen. Denna fråga kommer att behandlas mer ingående i stycket Adolf Eichmanns roll i 

Förintelsen. Signaturen I.S. verkar inte tro på Eichmanns försvar, att han endast lydde order. Dessa 
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103 Se nr. 29 1960, 21 juli. 
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två, ovanstående insändare från tidningen Se, visar på de diametralt olika åsikter som uppvisades 

då nyheten om Eichmanns tillfångatagande nådde Sveriges tidningsläsare.  

Senare, återigen i tidningen Se, nummer 6 1961, den 9 februari 1961, finns ännu en insändare 

där författaren anser att Eichmann inte är värd att lägga ner rättegångskostnader på. ”Vi trodde det 

inte förut, men nu har vi kommit underfund med att det finns brott som ingen strafflag i världen 

kan omfatta, det finns nidingsdåd som är så oerhörda, att den hårdaste lagparagraf förintas i dess 

hetta.”104 Det framgår dock inte vad personen anser att man borde göra med Eichmann istället för 

att ställa honom inför rätta.  

I samtliga dessa texter framställs Eichmann som ondskan inkarnerad. Intressant nog är det 

Eichmann som person som hävdas vara ond snarare än det system han utförde sina grymheter 

inom, även om det, i den första av artiklarna, märks att det sistnämnda är på väg att inta 

huvudplatsen som det mest ondskefulla i hela i den första av artiklarna. Här förefaller det alltså inte 

som att Förintelsen som sådan ännu har blivit själva sinnebilden för det absolut onda. 

Expressen hade den 9 april 1961, två dagar innan rättegången skulle inledas, en artikel där åsikten 

att det var mycket viktigt att de ansvariga för folkmordet på judarna ställdes inför rätta lyfts fram.  

Artikelförfattaren (namnet är ej angivet i texten) som skrivit denna text verkar dock inte anse att 

detta bör göras enbart för att straffa enskilda ansvariga utan även för att lämna kunskap om 

nazisternas försök att mörda ett helt folk till eftervärlden. Detta var också David Ben-Gurions plan 

– att informera och undervisa omvärlden och även de unga israelerna om Förintelsen och allt vad 

den innebar.  

 

Men rättegången har ett vidare syfte än att bevisa Eichmanns skuld, att juridiskt motivera den dom 
som moraliskt redan är fälld. Den ska – i högre grad än någon annan tidigare rättegång mot 
krigsförbrytare från nazitiden – inför historien fastslå, i detalj och med sådan skärpa att inga gensagor 
kan göras, omfattningen och brutaliteten i nazisternas försök att utrota judendomen. Handlingarna 
i målet mot Eichmann ska bli en dokumentsamling ur vilken de slutgiltiga ovederläggliga bevisen för 
antisemitismens väsen och metoder ska kunna hämtas.105  
 

Här sätts alltså Eichmannrättegången in i en kontext av tidigare rättegångar mot nazistiska 

krigsförbrytare och den pedagogiska aspekten betonas också nu. Här blir alltså ”försöket att utrota 

judendomen” symbolen för kulmen på antisemitismens barbari och ett skräckexempel inför 

framtiden. I detta avseende får alltså Förintelsen (som på 1960-talet inte kallas så) den funktion den 

har idag.  

Det pågick alltså en diskussion om antisemitismen i Europa och Sverige där vissa människor 

ansåg att den behövde städas bort genom att titta på historien och, på ett symboliskt sätt, ställa den 
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inför rätta. I Dala-Demokraten gick den 10 april 1961 att läsa en ledarartikel med titeln ”Process mot 

nazismen” vilket, tillsammans med nedanstående citat tyder på att även denna skribent ansåg att 

rättegången kunde fungera som en vårstädning av det förflutna.  

 

Rättegången är inte enbart en process mot en enskild man, som verkställde order som aldrig borde 
ha givits. Det är också en process mot ett system, en rörelse, en ideologi som höll på att bli en 
förbannelse för världen. Rättegången i Jerusalem är en process mot nazismen.106 

 

Här möter däremot föreställningen att det är systemet och inte personen som är ”ont”. Det är 

nazismen som står inför rätta, inte en enskild krigsförbrytare. Uppenbarligen kunde 

föreställningarna om individuell ondska respektive de om ett i sig ont system samexistera. Samtidigt 

är det den nazistiska ideologin som sådan som lyfts fram som ond. Fokus ligger på denna och inte 

dess följd i form av folkmordet på judarna eller, som i det tidigare exemplet, på antisemitismen. 

 

Slutsatser 

 

Frågorna var många, åsikterna gick isär men den röda tråden var dock att det var bra att Adolf 

Eichmann, efter så många år, skulle ställas inför rätta. Det är också uppenbart att Eichmann allmänt 

eller åtminstone på ett undantag när, betraktades som ondskan personifierad. Det förtjänar här att 

betonas att det ibland är Eichmann som person som framställs som ond, ibland nazismen och 

ibland antisemitismen. 

En annan slutsats är också att man redan i början av 1960-talet såg det nödvändiga i att ställa 

krigsförbrytare inför rätta, inte enbart för att få möjlighet att straffa dem för de brott de anklagades 

för, utan även för att bevara kunskapen om deras brott för eftervärlden. Skribenterna och de läsare 

som är representerade i materialet genom sina insändare såg på Adolf Eichmanns tillfångatagande 

och möte med rätten som mer än att det enbart var en krigsförbrytare som ställdes inför rätta. De 

såg även på detta händelseförlopp som något mycket större – som en chans till att ställa 

antisemitismen inför rätta. Synen på tillfångatagandet, som uttalas i de undersökta tidningsklippen 

är den som David Ben-Gurion hoppades på, nämligen att rättegången skulle kunna användas i 

utbildningssyfte. Kunskaperna om folkmordet på judarna verkar, att döma av materialet, ha varit 

goda i Sverige. Det var därmed minnet av Förintelsen som kanske skulle ”skapas” och bevaras i 

och med rättegången, eftersom kunskapen redan verkar ha funnits där. 
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Rätt eller fel? 

 

I följande avsnitt kvalificeras undersökningen ovan. De frågor som här skall besvaras är: Hur 

betraktades tillfångatagandet av Eichmann – ansågs det vara legitimt eller illegitimt? Hur 

motiverades respektive ställningstagande? 

Gunnar Furulund, skribent för Dala-Demokraten, skrev den 11 juli 1961 följande:  

 

Rättfärdigheten av infångandet, behövligheten av en i högsta grad offentlig process, 
upplysningsbehovet för de unga generationer, som växer upp och saknar kunskap om de begångna 
gräsligheterna, som nazister och f.d. nazister har en mer eller mindre stor anledning att nu försöka 
”glömma”, eller mer eller mindre fräckt förneka. Först och främst Europas folk måste få klar 
kunskap om de oerhörda förbrytelser mot judarna, som Hitlerismen begått, om vi ska kunna värja 
oss mot denna primitiva smitta i fortsättningen.107 

 

I det här citatet används ordet kunskap istället för minne men andemeningen är densamma: 

människor som inte har någon egentlig personlig koppling till Förintelsen uppmuntras att minnas 

eller lära sig om folkmordet på judarna. Redan vid denna tidpunkt fanns alltså en tanke, dock inte 

lika uttalad som idag, om det kollektiva minnet av händelser som Förintelsen och andra 

världskriget. I en ledarartikel i Dala-Demokraten den 10 april 1961 betonas: ”Den nya generationen 

måste känna historien, även de grymma kapitlen, för att kunna lära av dem.”108 Den tanke som var 

förhärskande under 1990-talet då Förintelsen fick en ny plats i historieskrivningen och i 

skolundervisningen verkar alltså ha tagit form redan under tidigt 1960-tal, att döma av ovanstående 

citat. Detta går även hand i hand med Ben-Gurions tanke om att informera och undervisa 

omvärlden om det judiska folkets lidande.  

I rapporteringen från rättegångens slut motsägs explicit föreställningen om att det innan 

rättegången skulle ha rått en tystnad kring Förintelsen. ”Det goda med processen är väl att 

ruskigheterna dras fram i ljuset, men de intresserade och de som ser filmen [vilken film det var 

framgår inte] visste väl alltsammans förut?”109 Intressant nog uttrycks detta av en insändarskribent. 

En förklaring till att författaren till denna insändare verkar anse att ämnet i fråga är något som alla 

svenska tidningsläsare har kännedom om är att detta är vid slutet av rättegångsperioden och de 

svenska tidningarna hade rapporterat mycket omfattande om rättegången, nazisternas brott och 

Förintelsens offer. Dock, antyder författaren, att det mesta redan var känt.  
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108 Dala-Demokraten 10 april 1961. 
109 Expressen 9 augusti 1961. 
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Många av läsarna och artikelförfattarna ansåg att det var rätt att Eichmann tillfångatogs medan 

ett fåtal hade avvikande åsikter.110 Sedan fanns även de röster som höjdes mot andra skyldiga – 

såsom den tyska staten och nazisterna. I en insändare i Stockholmstidningen, med rubriken ”Eichmann 

är en idiot” skriver insändarförfattaren B. Gustafsson om att Konrad Adenauers regering i 

Västtyskland betalade ut pension till män som varit medlemmar av SS men att det inte var vilka 

personer som helst – det var nästan enbart högre tjänstemän och officerare som kvalificerade sig 

till statlig pension.  

 

Om [Eichmann] hade stannat kvar i Västtyskland, skulle han kunnat fortsätta sitt liv i godan ro, fått 
pension från och med den 29 juni i år och t.o.m. haft möjligheter att åter bli statsanställd. Varför? 
Därför att västtyska parlamentet den 29 juni godkände ett tillägg till lag nr 131, som ger f.d. SS-män 
rätt att få pension och inneha statliga poster. Det gäller alltså män som varit poliser i 
koncentrationslägren, i exekutionsplutonerna, medlemmar av SS Leibstandarte Adolf Hitler [sic] och 
SS Totenkopf.111 

 
Västtysklands inställning till före detta SS-män berodde troligtvis på att landet var fullkomligt 

söndertrasat efter kriget, infrastrukturen var – de första åren efter krigsslutet – icke-existerande.112 

Konrad Adenauer ville och kunde kanske inte kosta på sig att låta det förflutna ha makt över landets 

framtid och försökte därför få människor att gå vidare utan att tröska igenom historien alltför 

mycket. Insändaren och Adenauers politik är talande för hur det såg ut på 1960-talet i debatten 

eller frånvaron av en debatt om antisemitismen. Denna B. Gustafssons uttalande är intressant då 

det säger något om i alla fall en svensks åsikt om Tyskland, Förintelsen och Eichmann. Den här 

insändarens författare uttalar sig alltså mycket kritiskt om Västtysklands politik och vad han eller 

hon ser som en tysk ovilja att ta tag i sin historia.   

Frågor kring gripandet uppstod och diskuterades i den svenska pressen. ”Har Israel över huvud 

taget rätt att rannsaka och döma Eichmann?” frågas. Frågan besvaras med: ”Han är inte israelisk 

medborgare, och hans brott – eller, formellt sett, de gärningar han anklagas för – har utförts i andra 

stater.” Något senare, i samma artikel, framhålls: ”Frågetecknen blir många, och känslan av lättnad 

över att den mannen har gripits bör inte få försvaga viljan att söka svaren.”113 Den 10 juni 1960 

skriver Dagens Nyheter att Argentina hotat Israel med att dra Eichmannaffären inför FN. 

 

                                                           
110 Se exempelvis Se nr. 25 1960, 23 juni, för en avvikande åsikt: ”Dödsstraffet är samhällets hämnd på den enskilde 
och ingenting annat än hämnd. […] Denna gång är den olycklige en f.d. nazistpamp, Eichmann. Hans brott är att hans 
land och den regering han tjänade förlorat ett krig.” Se, för den åsikt som de flesta delade – att det var rätt att Eichmann 
tillfångatogs, Aftonbladet 20 december 1961: ”Eichmann är ingen människa, han är en djävul som utan hänsyn förövat 
sex miljoner mord på försvarslösa människor och han är inte värd den minsta hänsyn.” Se även sidan 44 för blockcitatet 
från Dala-Demokraten (11 juli 1961). 
111 Stockholmstidningen 1 augusti 1961.  
112 Best; Hanhimäki; Maiolo; Schulze 2008, s. 219. 
113 Dagens Nyheter 30 maj 1960. 
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Huvudtesen i Israels argumentering upprätthålls fortfarande: Fallet Eichmann är absolut unikt varför 
det är obegripligt att Argentina inte visat förståelse för det (otvivelaktigt olagliga) sätt varpå 
Eichmann fördes ur landet. Även från strängt laglig synpunkt anses Israels position dock inte svag 
eftersom Eichmann vistats i Argentina under falskt namn. Buenos Aires kan därför svårligen kräva 
hans återlämnande. Dessutom hänvisas till att Argentina positivt besvarat alla allierade makters 
begäran om att inga nazistiska förbrytare skulle tillåtas missbruka en suverän stats asylrätt. Denna 
begäran gjordes 1944. Inofficiellt anser man det ytterst beklagligt om massmördare som Eichmann 
skulle få lov att störa de hittills goda förbindelserna mellan Israel och Argentina. Man framhåller att 
det under alla förhållanden står fast att Eichmann kommer att rannsakas inför israelisk domstol.114 

 

David Ben-Gurion skrev ett brev till den argentinske presidenten, Arturo Frondizi, daterat den 7 

juni där han framhöll att Israel inte undervärderade allvaret i den formella kränkning av argentinsk 

lag som skett i och med tillfångatagandet av Adolf Eichmann. Ben-Gurion skrev i brevet, vars 

innehåll refererades till i Dagens Nyheter den 12 juni 1960, att ”Det är så gott som omöjligt att 

någonstans finna en jude vars familj inte varit offer för nazisterna. Över hela världen lever judar 

som ej funnit frid sedan krigets slut förrän den man som ledde massmorden blivit funnen.” Den 

israeliske premiärministern avslutade brevet med orden ”Jag är säker på att ingen bättre än ni 

kommer att förstå våra sanna känslor och godta vårt uppriktiga beklagande för varje brott mot 

republiken Argentinas lagar som kan ha inträffat.”115 Dagen efter, alltså den 13 juni 1960, också i 

Dagens Nyheter konstaterades: ”Israel avstår från svarsnot till Argentina”. I denna notis står det att 

”Israels regering har beslutat att över huvud taget inte lämna något officiellt svar på Argentinas 

krav att Adolf Eichmann skall återlämnas och de som grep honom straffas, säger man på vanligen 

tillförlitligt håll i Jerusalem.” Slutsatsen i notisen är ”Enligt bedömares åsikt innebär detta i själva 

verket att Israel tillbakavisar det argentinska kravet.”116 Samma tolkning gjordes i en artikel i Svenska 

Dagbladet den 10 juni 1960, där det i ingressen stod att läsa: ”I Tel Aviv ser man ingen möjlighet för 

regeringen Ben-Gurion att tillåta det judiska folkets ärkefiende att levande lämna Israel efter det att 

den allmänna opinionens känslor piskats upp så kraftigt som skett.”117 

Israelerna ansåg sig ha rätt att göra som de gjorde och argentinarna ansåg att deras lands lagar 

och landets själva suveränitet hade kränkts.  Det diplomatiska spelet gick fram och tillbaka mellan 

de två ländernas ledare men slutligen hölls en rättegång mot Adolf Eichmann, i Jerusalem.  

Det som slutligen satte den sista spiken i kistan för Argentinas argumentering kan symboliseras 

genom vad en insändarförfattare skrev till Aftonbladet den 20 december 1961, alltså precis efter att 

domen lästs upp.  

 

Någon rättvisa skall väl ändå drabba världens störste förbrytare och har någonsin en dödsdom varit 
berättigad så är det nu. Den som har förbrutit sig så mot mänskligheten kan inte straffas men han 
har odiskutabelt förverkat sin rätt att finnas till och det är ett renlighetskrav att han försvinner. Tänk 
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så många som dagligen svälter ihjäl eller som avrättas för rena bagateller, – vad finns det då för 
anledning att tala om humanitet för detta monstrum? De som talar öppet om humanitet och 
medkänsla för Eichmann de förråder sitt nazistiska sinnelag och ingenting annat. 

 

Insändaren avslutas med orden ”Bort med hydran” istället för en signatur.118 Här uttrycks i mycket 

klara ordalag att insändarförfattaren var positivt inställd till att Eichmann skulle ställas inför rätta. 

Det enorma och oförlåtliga, kanske oförklarbara, i Eichmanns brott rättfärdigade dels infångandet 

av honom och även det straff som utdelades, nämligen döden. 

 

Slutsatser 

 

Det fanns delade meningar om det rätta i tillfångatagandet av Adolf Eichmann men ett stort antal 

av skribenterna och läsarna var överens om att det var rätt att han ställdes inför rätta – både på 

grund av hans personliga skuld men även för att städa bort antisemitismen, se bland annat 

Aftonbladet 20 december 1961, Dagens Nyheter 24 maj 1960, Expressen 9 april 1961 samt Dala-

Demokraten 10 april 1961.  

Den diskussion som pågick i Sverige om de etiska aspekterna av israelernas handlingar verkar 

ha överskuggats av att de svenska journalisterna tyckte att det var rätt och riktigt att denne man 

som stod anklagad för krigsbrott ställdes inför rätta, även om så skedde i Israel. Insamlandet av 

kunskap och vittnesmål kring nazisternas förbrytelser verkar ha ansetts rättfärdiga infångandet av 

Eichmann. Detta går som en röd tråd genom alla de undersökta källorna. Frågorna om legaliteten 

i det israeliska agerandet restes förvisso men tycks närmast ha varit retoriska, det vill säga, det 

gjordes inte några mera energiska försök till att närmare besvara dem. De diskussioner som trots 

allt förs uppvisar generellt en stor förståelse för det israeliska agerandet, inte minst genom 

återgivandet av Ben-Gurions brev till Frondizi. Huvudsakligen handlar det dock om rena 

redogörelser för notväxling et cetera. 

 

Adolf Eichmanns roll i Förintelsen 

 

Den tredje forskningsfrågan går in på vilken roll Adolf Eichmann spelade i Förintelsen. I den 

föregående delen har redan en del exempel på att Eichmann framställdes både som ondskan 

förkroppsligad och som företrädare för ett ont system påvisats. Eichmanns försvar var att han 

endast var en liten kugge i ett stort maskineri. Trodde de svenska journalisterna på detta eller ansågs 
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han ha varit viktigare än så i förstörelseprocessen? Förändrades bilden av Eichmann under 

undersökningsperioden och i så fall, hur? 

Svenska Dagbladet beskriver, den 8 april 1961, Eichmann som ”judeutrotningens pedantiske 

kamrer” och framhåller att hans organisation ”[inte hade några] ’andra tankar än att gräla om 

fångtransporter som försenats, attestera räkningar på avlivning och kremering och hålla 

konferenser för att få fram ännu effektivare administration.’”119 Här beskrivs Eichmann alltså som 

den byråkratiske mördare som fick symbolisera den banala ondskan som Hannah Arendt 

förevigade i sin rapportering. Vad säger andra källor om hans roll i förintelsemaskineriet? Går det 

att utläsa något mer om synen på Eichmann, annat än att han ansågs vara en byråkrat och pedant? 

Enligt en artikel med rubriken ”Antisemitismen” i Dagens Nyheter den 17 december 1961 var 

Eichmann inte den enda mördaren i händelseförloppet.  

 

Det finns skäl att erinra om att [Eichmann] inte är huvudsvarande i processen om sex miljoner 
mördade judar. Han är en bödel bland många. Han har varit ett redskap i rashatets hand, en 
hantlangare i antisemitismens långa och förfärande historia. Den verkliga mördaren är 
antisemitismen, ty i förlängningen av tanken att någon ras, någon grupp människor är mindre värda 
än andra ligger mordet och massutrotningen.120 

 

Här blir Eichmann alltså reducerad till en kugge i ett mycket stort maskineri. Intressant nog är det 

även här antisemitismen som lyfts fram som det radikalt onda, inte nazismen eller den nazistiska 

staten. Möjligen skall detta tolkas som ett uttryck för att det här sätts likhetstecken mellan 

antisemitism och nazism. Självklart är det dock inte. Värt att notera här är också att folkmordet 

framställs som en logisk följd av antisemitismen och indirekt som en kulmination, en uppfattning 

som idag är mycket vanlig. 

 

Eichmann anklagades för att tillsammans med andra nazisterna utrotat [sic] miljoner judar, placerat 
miljoner andra i outhärdliga förhållanden, vidtagit åtgärder för judars sterilisering, förföljt, torterat 
och utarmat det judiska folket och begått liknande brott mot polacker, jugoslaver, tjeckoslovaker 
och zigenare.121 

 

Här beskrivs Adolf Eichmann alltså som både en liten del av ett stort maskineri men också som 

någon som kan hållas personligt ansvarig för ovanstående handlingar och genom rättegången fick 

han stå som symbol för det känslokalla genomförandet av ett folkmord. Noterbart är även att 

betoningen av antisemitismen, här till skillnad från tidigare, inte innebär en exkludering av andra 

offergrupper.  

Aftonbladet var inne på samma linje då de den 8 april 1961 skrev:  

                                                           
119 Svenska Dagbladet 8 april 1961. Citat av Georg Klein, professor i tumörbiologi vid Karolinska Institutet. 
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Obersturmbannführer Adolf Eichmann kommer inte att spela huvudrollen vid den stora processen 
som börjar på tisdag. Det blir dystra skuggor ur det förflutna som kommer att passera revy och 
tilldra sig den största uppmärksamheten. Det är männen som gjorde det möjligt för Eichmann att 
förgöra ett helt folk. Det är män som Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Reinhard 
Heydrich, Alfred Rosenberg…122 

 

Aftonbladet hade, under fyra dagar i april 1961, en artikelserie med titeln ”Männen som lät Eichmann 

mörda ett helt folk” där Adolf Hitler var först ut. Sedan följde en artikel om Joseph Goebbels, en 

om Reinhard Heydrich och sist en artikel om Heinrich Himmler.123 Det var alltså Eichmann som 

stod inför rätta, rent fysiskt, men de som, enligt många skribenter, borde ha stått bredvid honom i 

den anklagades bås var betydligt fler till antalet och vid tiden för rättegången antingen döda eller 

försvunna. En poäng här är förmodligen att Hitler, Goebbels och Himmler smitit undan rättvisan 

genom att begå självmord. Det är också uppenbart att skribenten uppfattar det nazistiska tredje 

riket som en strikt hierarki och att vederbörande ser det nazistiska ledargarnityret med Hitler i 

spetsen som huvudansvariga. Eichmann blir härigenom en underhuggare. Det framgår dock inte 

om detta också anses förminska hans skuld. 

I Dala-Demokraten frågades den 2 juni 1962, alltså bara några dagar efter att Adolf Eichmanns 

dödsdom hade verkställts, om ”en enskild, även om han står i ledande ställning, kan göras ansvarig 

för åtgärder som han verkställt på order av en regering?” 

 

Men det finns också en annan fråga av betydelse: vad gjorde Eichmann för att förhindra folkmordet 
på judarna eller för att lindra deras lidande? Han gjorde ingenting. Om han gjorde något var det väl 
motsatsen. Det finns exempel på andra människor, som vägrade att följa Hitlers order, även om det 
kostade dem deras egna liv. I det avseendet kunde Eichmann inte svära sig fri från ett kollektivt 
ansvar för nazisternas politik.124 

 

Eichmann var inte enbart personligt skyldig på grund av de dödsdomar han skrev under från sitt 

skrivbord – hans skuld bestod även av en underlåtenhet att ingripa i det som skedde under kriget. 

Det var detta som var Eichmanns roll i Förintelsen – han var både bödel och en medlöpare.  

Det fanns fler som hade detta synsätt. ”Gör sig samhället skyldigt till ett brott, är det individens 

självklara plikt att i proportion till sin förmåga stå upp till kamp för rätten. Tala är guld och tiga är 

brott.”125 Den israeliska rätten fann Eichmann skyldig på alla punkter, tidningarna dömde honom 

                                                           
122 Aftonbladet 8 april 1961. 
123 Artiklarna gav bakgrundsinformation om de män som avhandlades i texterna. Den första artikeln, om Adolf Hitler, 
behandlade hans barndom och ungdomsår samt hans väg mot makten. Artikeln om Joseph Goebbels behandlade hans 
akademiska karriär, som trots att den var framgångsrik, inte ledde till någon vidare karriär inom akademin. Den tredje 
artikeln, om Reinhard Heydrich, behandlade hans väg till makten och framförallt de brott han begick under kriget. 
Den sista artikeln handlade om Heinrich Himmler och han beskrivs som en ”historieförgiftad nolla som trodde på 
asagudar”. Alla artiklarna är fördömande mot de fyra männen men den om Himmler är ett rent karaktärsmord. 
124 Dala-Demokraten 2 juni 1962. 
125 Uppsala Nya Tidning 19 december 1961. 
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i sina artiklar och utan att diskutera skuldfrågan alltför ingående går det att dra en slutsats, nämligen 

att även om ingen domstol eller tidningsredaktion med säkerhet kan veta om Adolf Eichmann 

gjorde sig direkt skyldig till folkmord kan hans brist på ingripande ses som samma brott som dem 

han anklagades för i Israel. Med andra ord blir Eichmann inte längre, i de svenska tidningarna, 

reducerad till en kugge i förintelseprocessen – hans underlåtenhet att ingripa ses som ett brott lika 

stort och allvarligt som att mörda människor genom gasning i ett dödsläger.   

Tidningen Se använde sig av en tecknare, Rit-Ola, som ibland illustrerade världens händelser. I 

nummer 16 1961, den 20 april, fanns en teckning med rubriken ”Jerusalem-processen”. Se bild 1 

nedan.  

 

 

Bild 1. Årtal 1961. Källa: Se Nr 16 1961, 20 april.  

 

Under rubriken står ”De anklagades antal borde vara tre…” Här ges alltså ett delvis annorlunda 

perspektiv än tidigare; det är det tyska folket som ytterst bär skuld för de brott Eichmann står 

anklagad för. Det är det tyska folket som släppt fram nazisterna till makten och därigenom lagt 

grunden för den nazistiska politik Eichmann var en del av. Det handlar alltså här om en 

kollektivskuld. Det är tyskarna, inte de tyska nazisterna som bär ansvaret. 

Ett annat sätt att få ett grepp om synen på Eichmanns roll i händelseförloppet är att studera vad 

tidningarna kallade honom; han gavs nämligen de föga smickrande epiteten ”Europas bödel” och 

”Dödstransporternas organisatör”.126 Båda, i synnerhet det första, antyder en tämligen aktiv roll, 

                                                           
126 Dagens Nyheter 29 maj 1960; Aftonbladet 24 maj 1960. 
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även om det sista också är möjligt att tolka som att han uppfattas som en kugge i ett maskineri, 

dock en högst väsentlig sådan. 

Vid tiden för domens uppläsning i december 1961 skrev Aftonbladet: ”Idag börjar Eichmann-

domen läsas upp – men det blir inte domen över ett odjur utan över EN NORMAL LITEN 

BYRÅKRAT”.127 Återigen är Eichmann mer symbolen för ondskan, det kallhamrade 

förstörelsemaskineriet och förtrycket samtidigt som han också ses som endast en liten del av en 

mycket stor apparat. I denna artikel hävdas också ”Men Eichmann är kusligt normal. Det bekräftar 

den psykiatriska undersökningen. Han har suttit vid skrivbordet och dödat genom sin 

namnteckning.”128 Den bild som möter de svenska tidningsläsarna här är alltså densamma som 

Hannah Arendt målade i sin rapporter till de amerikanska tidningsläsarna. Återigen är han vad 

David Cesarani kallar honom, redan i titeln av sin biografi över honom, en byråkrat och en 

massmördare. Andra har kallat honom för ”det främsta verktyget vid de försök att genomföra den 

’slutgiltiga lösningen av judefrågan’ som kostade miljontals judar livet.”129 

Dessa förenklingar av Eichmanns karaktär överensstämmer med vad Peter Novick skriver om 

hur det kollektiva minnet tar sig uttryck, se sidan 34. 

På grund av allvaret i de brott Eichmann stod anklagad för gjorde journalister och människor som 

skrev insändare det enkelt för sig själva genom att rationalisera bort eventuella tvetydigheter i sin 

beskrivning och tolkning av Adolf Eichmann.  

Ytterligare ett exempel på den, ibland enkelspåriga, beskrivningen av honom eller kanske snarare 

hur han reduceras till det han stod anklagad för, finns i Norrbottens-Kuriren den 25 maj 1960, två 

dagar efter att David Ben-Gurion hade tillkännagett för det israeliska parlamentet att Eichmann 

var infångad. ”Adolf Eichmann, mannen bakom nazisternas utrotningssystem mot judarna med 

omkring sex miljoner människors liv på sitt samvete, kommer att förklara sig icke skyldig, när han 

ställs inför rätta i Israel, sade domaren Yehuda Halevy i Jaffa på tisdagen.”130  

Denna, relativt förenklade presentation av mannen i fråga förklaras självklart främst av att detta 

är en kortare nyhetsförmedlande text. Ordvalen säger dock något om hur den allmänna bilden av 

Eichmann såg ut i början av undersökningsperioden.131  

I Dala-Demokraten gick, den 2 juni 1962, att läsa om att dödsdomen mot Adolf Eichmann hade 

verkställts. ”Dödsdomen mot Adolf Eichmann, som redan verkställts, väcker […] frågor till 

                                                           
127 Aftonbladet 11 december 1961. Versaler i originaltexten. 
128 Aftonbladet 11 december 1961.  
129 Svenska Dagbladet 11 april 1961 (artikeln var en ledarartikel). 
130 Norrbottens-Kuriren 25 maj 1960.  
131 Se även Dagens Nyheters förstasida den 24 maj 1960 där Eichmann omtalas som ”Hitlertysklands värste 
krigsförbrytare”, Se nr 24 1960, 16 juni ”En av världshistoriens effektivaste massmördare”, Svenska Dagbladet den 30 
maj 1960 ”’judarnas bödel’ Adolf Eichmann”, Norrbottens-Kuriren den 25 maj 1960 ”Gestapobödel fast”, Aftonbladet den 
24 maj 1960 ”Europas bödel”, Expressen 2 juni 1960 ”’Judebödeln’ orsakar politisk kris”.  
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diskussion. Den nämligen om en enskild, även om han står i ledande ställning, kan göras ansvarig 

för åtgärder som han verkställt på order av en regering?”132 Förutom den insändardialog som pågick 

i tidningen Se och som avhandlas i Folkmördaren möter sina domare fanns mycket få beskrivningar av 

Adolf Eichmann som en människa och inte bara som ett monster i välpressad uniform. 

 

Slutsatser 

 

Åsikterna om Eichmanns roll i Förintelsen går isär. Vissa av artikel- och insändarförfattarna ansåg 

att han var en liten kugge i ett mycket stort maskineri medan andra såg honom som den drivande 

kraften bakom Förintelsen. Ytterligare andra såg hans passivitet vad det gäller ingripande som lika 

illa som hans faktiska inblandning i massmorden. Vad de flesta artikel- och insändarförfattarna var 

överens om var att Eichmann var en människa utan samvete, han beskrevs inte nödvändigtvis som 

aktivt ondskefull eller brottslig men bilden av honom var relativt onyanserad och mörk.  

De flesta var också överens om att han borde straffas för de brott han stod anklagad för. 

Dödsstraffet diskuterades, några var för det och andra var mot det men de åsikter om Eichmanns 

roll i Förintelsen som cirkulerade i pressen spelade troligtvis en roll i hur journalister och 

tidningsläsare såg på dödsstraffet i just det här fallet.  

Porträtteringen av Adolf Eichmann var på många sätt och vis relativt enkel. Det fanns tre bilder 

av honom, som pressen presenterade. Del beskrevs han som ondskan personifierad i vissa artiklar 

medan han i andra beskrevs som enbart en byråkrat som skickade papper mellan olika instanser. 

Slutligen fanns bilden, som till exempel i insändaren i tidningen Se, av Eichmann som en människa, 

även han – se sidan 42. 

Vid inledningen av rättegången beskrevs Eichmann just som ondskan i mänsklig skepnad medan 

han i december 1961, då domen föll, snarare beskrevs som ett verktyg som nazisterna använt i sin 

iver att mörda Europas minoriteter. Adolf Eichmann blir mänsklig för världen, någon gång under 

rättegången, medan han – innan världens tidningsläsare hade hunnit bekanta sig ordentligt med 

honom – bara beskrevs som ett omänskligt monster som verkligen hade gjort sitt yttersta för att 

utplåna de europeiska judarna.  

 

 

 

 

 

                                                           
132 Dala-Demokraten 2 juni 1962.  
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Bilden av offren i rapporteringen 

 

[…] we must not see any person as an abstraction. Instead, we must see in every person a universe 
with its own secrets, with its own treasures, with its own sources of anguish, and with some measure 
of triumph.133 

  

I början av den här uppsatsen ställdes frågan om vad som skrevs om offren. Svaret på den frågan 

är att offren, både döda och levande, oftast omtalades i mycket generella ordalag.134 Detta är något 

som talar för att det existerade en ovilja att tala specifikt om Förintelsens offer även om detta, som 

framgått, inte innebar att folkmordet förtegs. Själva folkmordet diskuteras, men på ett högst 

teoretiskt och torrt sätt – helt olikt hur Förintelsen diskuteras idag med till exempel personliga 

berättelser om överlevnad i ghettona och koncentrationslägren. De blev siffror i en statistisk 

uppräkning över alla miljoner mördade människor. Svaret på den här frågan går samman med 

nästkommande avsnitt, om den visuella rapporteringen, då det visat sig att det fanns mycket få 

foton av Förintelsens offer eller ens foton från krigstiden. Ett exempel på den sortens statistiska 

uppräkning som nämns ovan publicerades i en artikel i Dagens Nyheter den 11 april 1961 där följande 

står att läsa: ”Det beräknas att var fjärde invånare i Israel bland sina anhöriga har något eller några 

offer för den utrotningsverksamhet som leddes av Eichmann.”135  

Dagens Nyheter hade, den 2 april 1961, en artikel med titeln ”Dödssynden” där ingressen inleds 

med orden ”De som räknar med ’element’ i stället för människor gör sig skyldiga till förnekande 

av människovärdet”. Artikeln går ut på att förklara det lidande som nazisternas offer utsattes för 

under kriget: ”’Låt allt hopp fara’ – inskriften över porten till Dantes Inferno skulle ha kunnat stå 

över gallergrindarna till Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück…”.136 Även här omtalas 

Förintelsens offer som ett kollektiv snarare än som individer, trots att det är just detta 

artikelförfattaren vänder sig mot – ”De som räknar med ’element’ i stället för människor gör sig 

skyldiga till förnekande av människovärdet”. 

Lokaltidningarna, det vill säga Norrbottens-Kuriren och Dala-Demokraten, skrev i ännu mindre 

utsträckning om Förintelsens offer. När dessa nämndes var det mestadels i form av siffror över 

                                                           
133 Wiesel 1992, s. ix, kursivering i originaltexten. 
134 Se till exempel Norrbottens-Kuriren 25 maj 1960: ”Adolf Eichmann, mannen bakom nazisternas utrotningssystem mot 
judarna med omkring sex miljoner människors liv på sitt samvete […]”. Se även Dala-Demokraten 8 juni 1960: ”Adolf 
Eichmann har gått med på att ställas inför rätta i Israel för att därigenom kunna avslöja de personer, som har större 
skuld än han själv till utrotningen av sex miljoner judar […]”. Expressen 24 maj 1960: Israeliska säkerhetsstyrkor har 
arresterat Hitlertysklands värste krigsförbrytare, ’Europas bödel’, Adolf Eichmann, mannen som organiserade morden 
på sex miljoner judar under och före andra världskriget.” Svenska Dagbladet 2 juni 1962: ”Anförvanterna till den man 
som var ansvarig för mord på sex miljoner judar protesterade på fredagen återigen mot att de inte fick ta hand om den 
dödes kropp.” 
135 Dagens Nyheter 11 april 1961. Se även Dagens Nyheter 24 maj 1960 där en diskussion om deporteringen av 4051 barn 
pågår. Något som även avhandlas i denna artikel är att Eichmann hade ”’direkt förorsakat’ omkring en miljon judars 
död […]”. 
136 Dagens Nyheter 2 april 1961. 
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antal döda människor vilket är något av en paradox då Norrbottens-Kuriren var den tidning som 

faktiskt publicerade fotografiet från Wöbbelin koncentrationsläger. Det verkar som att det främst 

var rikstidningarna (kvällstidningarna inräknat) som gjorde några större djupdykningar i ämnet. Här 

märks alltså markanta skillnader i hur rapporteringen av rättegången såg ut i rikstidningarna 

respektive i lokaltidningarna. 

Det finns dock undantag. David Astor, dåvarande chefredaktör för brittiska The Observer, skrev 

en krönika för Aftonbladet om varför rättegången är viktig och om minnet av offren. 

 

Han [Eichmann] står anklagad för världshistoriens fruktansvärdaste brott, misshandeln och morden 
på många miljoner judar och andra i Hitlers koncentrationsläger. Vad nyttar det till att vi blir 
påtvingade alla hemskheter i hans ohyggliga verksamhet? […] Under nazisttiden dödades många av 
de modigaste klokaste och värdefullaste människorna i Europa. De ojämförligt flesta som utsattes 
för systematisk utrotning var judar. Europas judar var bland världens mest civiliserade och begåvade 
människor. Deras bidrag till freden och kulturen har kanske varit större än några andra människors. 
Vi hedrar deras minne bäst genom att lära oss hur och varför de dog.137 

 

Det är intressant att notera att Aftonbladet upplät sina spalter åt en britt. Budskapet avseende den 

historiska lärdomen liknar i viss utsträckning det som diskuterats tidigare. Skillnaden här är det 

tydliga framhållandet både att offren var judar och att detta var särskilt illa för hela Europa till följd 

av judarnas föregivna begåvning och avgörande civilisatoriska bidrag. Denna typ av hyllning av 

dem som dödats var ovanlig vid denna tid, även, eller kanske inte minst i Israel, där den kultur som 

förintats inte sörjdes eftersom den ansågs stå i motsatsställning till sionistiska ideal. 

Aftonbladet hade, på en helsida om rättegången, den 12 april 1961, en liten textruta om en film 

som visades på västtysk tv efter rättegångens första dag. Rubriken för textrutan var ”Nazifilm 

chock för Västtyskland”. Filmen var en timme lång och visade, enligt texten, ”hur judar föstes fram 

till nygrävda gravar där de sedan mejades ned av de nazistiska exekutionsplutonerna. Medan filmen 

spelades upp förklarade en kommentator att allt detta gjordes i det tyska folkets namn.” Föräldrar 

varnades för att låta sina barn se filmen men det måste ju ha funnits en tanke med att visa filmen 

på tv, och just vid denna tidpunkt dessutom. Vad som också visades i filmen var dokument om 

Nürnberglagarna som, och detta visades i filmen, hade författats av bland andra Hans Globke 

(sekreterare i förbundskansler Konrad Adenauers kansli vid tiden för rättegången). Textrutan 

avslutas med att Globke ”nyligen [har] varit i våldsamt blåsväder för sitt nazistiska förflutna.” Det 

var tydligen inte tillräckligt blåsigt för att han skulle lämna sin post.138 Många av de som såg den 

här filmen kanske inte ens var tillräckligt gamla för att komma ihåg kriget, om de till exempel var 

                                                           
137 Aftonbladet 7 april 1961. 
138 Aftonbladet 12 april 1961. 
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barn vid krigsslutet. Var det därför filmen var en sådan chock eller var the myth of silence inte alls 

någon myt i 1950- och 1960-talens Västtyskland?  

Vissa fotografier från krigstiden förekom i rättegångsrapporteringen även om de var få. Foton 

från ghetton runtom i av Nazityskland ockuperade områden och från koncentrations- och 

dödsläger förekom i liten skala. Norrbottens-Kuriren hade den 7 april 1961, några dagar före 

rättegångens början, ett reportage om anklagelserna mot Eichmann och om hur han tillfångatogs. 

I detta reportage finns tidigare nämnda fotografi från Wöbbelin koncentrationsläger. Wöbbelin var 

ett läger som var underordnat Neuengamme koncentrationsläger.139 Ytterligare en bildanalys följer 

i nästkommande del Porträtt av en folkmördare. 

Detta fotografi är taget 4 maj 1945 och männen på fotografiet väntar, enligt United States 

Holocaust Memorial Museum, på vård.140 Fotografiet visar två män i förgrunden och flera andra 

människor runt omkring dem. En man ligger gråtande på marken medan en annan sitter, apatisk, 

och ser förbi den liggande mannen. Flera av personerna på fotografiet är iklädda de randiga 

fångkläder som nazisterna tvingade fångarna i koncentrationslägren att bära. Se bild 2 nedan. Det 

är bilder som denna som idag har blivit ikoniska för Förintelsen men som alltså inte var särskilt 

vanliga i nyhetsrapporteringen under 1960-talet. Vid tidpunkten för rättegången hade denna bild 

av Förintelsen ännu inte etablerats men det är värt att notera att artikeln som detta foto illustrerar 

är just den artikel som skrevs av den israeliske skribenten Yohanan Lahav, för Norrbottens-Kurirens 

räkning. Det är inte otroligt att det är på grund av detta som just det här fotot valdes till denna 

artikel. 

 

 

                                                           
139 http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10006160 [hämtad 2013-10-15]. 
140 https://ushmm.org/wlc/sp/media_ph.php?ModuleId=10006160&MediaId=3762 [hämtad 2014-05-16]. 
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Bild 2. Årtal: 1945 (våren). Källa: https://ushmm.org/wlc/sp/media_ph.php?ModuleId=10006160&MediaId=3762 
[hämtad 2014-05-16]. 

 

Bild 3 är ett fotografi från tidningen Dagen från den 2 december 1960, se nedan. Bilden visar en 

okänd judisk man som är omringad av män i uniformer – enligt tidningen SS-soldater som är på 

väg att mörda honom. Han är iklädd den typiska judiska klädedräkt som inbegriper bland annat 

tefillin, de läderkapslar som fästs med läderremmar i pannan respektive vänster överarm vid bön.141 

Mannen är alltså klädd för bön vilket sannolikt är något han tvingats till av soldaterna i förlöjligande 

syfte.  Till vänster om honom ligger, på marken, vad som ser ut som döda människor på rad. Endast 

underkropparna syns dock i bild.  Trots bildens grynighet och de leende ansiktena i bakgrunden är 

det svårt att missta sig på vad som sker i bilden och vad som kommer att ske efter att fotografen 

har gått därifrån. Det är inte ett fotografi från ett koncentrationsläger men det innehåller, i stora 

drag, många av de delar som karaktäriserar fotografierna från koncentrationslägren – det arroganta 

maktmissbruket och våldet som nazisterna gjorde sig skyldiga till samt den utsatthet som Europas 

judar levde med dagligen. Bildtexten illustrerar den tveksamhet till att använda hemska bilder av 

mänsklig grymhet som faktiskt verkar ha förekommit under 1960-talet. Det fanns en 

bakomliggande etisk tanke om att media inte borde bidra till att, som bildtexten beskriver det, 

förråa människor genom att utsätta dem för den här sortens bilder. Om denna hållning var generell 

och principiell inom den svenska pressen vid denna tid kan det förklara varför det i materialet som 

helhet – förutom fotot från Wöbbelin och detta foto, bild 3 – finns så få bilder som visar det 

mänskliga lidandet som Förintelsen innebar. ”Bild 3” är en trevande början på bildbruket som idag 

är praxis när Förintelsen avhandlas. Den illustrerar förekom i en artikel med rubriken ”Historiens 

                                                           
141 Groth 2002 s. 143.  
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största brott”, vilket säger något om hur tidningen Dagen såg på det viktiga i att rapportera om 

Eichmanns möte med rättvisan. Bildtexten till bild 3 lyder:  

 

Bättre än många ord illustrerar denna enda bild av attityden hos några SS-soldater, som just skall 
”likvidera” en totalt försvarslös judisk åldring, nazismens sataniska brutalitet. Bilden, som publicerats 
i Süddeutsche Zeitung, visar också, att denna mentalitet visst inte var begränsad till några få 
toppfigurer av Rudolf Höss eller Adolf Eichmanns typ. Men finns det trots allt inte risk för att 
sådana dokument får en förråande inverkan på en allmänhet, som gång på gång konfronteras med 
dem? Människan har ju en hart när gränslös förmåga till anpassning även inför det outhärdliga. 
Risken finns, menar författaren till denna artikel. De som eventuellt hyser avvikande uppfattning är 
välkomna med inlägg i frågan.142  

 

 

Bild 3. Årtal okänt. Källa: Dagen 2 december 1960.  

 

                                                           
142 Dagen 2 december 1960. 
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I bild 4, liksom i de föregående bilderna (alltså bilderna 2 och 3) porträtteras offren som passiva 

och just som offer. 1960-talet var en tid då de som utsatts för nazisternas brott och som inte slagit 

tillbaka mot sina plågoandar fortfarande blev ifrågasatta i framförallt Israel.   

Bild 4 ger ytterligare belägg för att offren beskrevs som just passiva offer, se nedan. Bilden av 

det motstånd mot nazisterna som faktiskt förekom i ghetton och läger förekommer inte i 

undersökningsmaterialet och diskuteras överhuvudtaget inte i någon av artiklarna. Detta är i och 

för sig inte förvånande då partisanförbandens operationer sällan gav upphov till bildmaterial. Den 

bild av offren för Förintelsen som framförs i dessa tidningsartiklar är just bilden av hjälplösa och 

även passiva människor. Rubriken till fotot är, även den, mycket talande – ”Stegen mot 

gaskammaren”. Denna rubrik och bildtexten, som lyder ”En judisk familj på väg till ett 

uppsamlingsläger i Amsterdam på sommaren 1943.”, står i stark kontrast till de välklädda 

människorna på bilden. De går med sina ägodelar genom vad som ser ut som en modern storstad 

men orden som omger fotografiet tillsammans med de gula davidsstjärnorna på deras kläder säger 

något helt annat än resten av fotografiet.  

 

 

Bild 4. Årtal okänt. Källa: Dagens Nyheter 2 april 1961.  
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Bild 5 är hämtad från Expressen och visar en makaber scen. Fotot är taget från ett icke namngivet 

läger där lägerorkestern spelar, enligt bildtexten, ”glada och sprittande låtar” i takt med att en man 

skjutsas på en kärra mot en galge och sin död.143 Hela bildtexten lyder:  

 

Eichmann har säkert aldrig sett den här bilden. Den kanske inte ens finns med i anklagelseakten. 
Men anknytningen till Eichmann och hans kamrater finns. Bilden visar deras verk. Det finns ”värre” 
bilder från den tiden. Hängningar, halshuggna människor, gaskammarköer. Men få berättar så 
intensivt om människors förnedring som denna. Mannen på kärran ska hängas. Två av hans kamrater 
drar honom. I täten går lägerorkestern. Spelar de sorgemusik? Nej, glada och sprittande låtar… Det 
var deras bödlars uppfattning av humor. Ytterligare ett sätt att pina fångarna [på].144 

 

Se bild 5 nedan. Också i detta foto avbildas offren som hjälplösa och i denna bild även kuvade 

människor. I och med att personerna i bilden är iklädda de randiga fångkläderna ligger denna bild 

något närmare dagens ikoniska bilder av Förintelsen även om bildsättaren på Expressen inte verkade 

vilja löpa linan ut med den typ av fotografi som återfinns i Norrbottens-Kuriren (se bild 2). I 

bakgrunden syns en massiv stenmur som ser ut att stänga ute allting annat från det som sker i 

bilden. 

 

 

Bild 5. Årtal okänt. Källa: Expressen 11 april 1961. 

 

                                                           
143 Expressen 11 april 1961. 
144 Expressen 11 april 1961.  
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Det sista fotot som beskriver Förintelsens offer kommer från Upsala Nya Tidning från den 19 

december 1961 och det är det sorts foto som idag, tillsammans med foton som exempelvis bild 2, 

har kommit att bli ikoniskt och symboliskt för Förintelsen. Det är avbildningen av slutet på det 

fysiska lidandet och beskriver, trots glädjeyran som verkar närvara i fotot, de fruktansvärda fasor 

som pågick under kriget. Bild 6 beskriver befrielsen av Bergen-Belsen 1945, se nedan. Bildtexten 

till bild 6 lyder: ”Befrielsens timma har slagit för den handfull, som överlevde Belsens fasor”. 

Allierade soldater i uniform med hjälm ler mot fotografen samtidigt som de människor som 

överlevt lägret vinkar till eftervärlden. Bild 6 är den sortens foto som publicerades i flertalet svenska 

tidningar under våren 1945 då nazisterna lämnade koncentrationsläger och övrig ödeläggelse efter 

sig då de retirerade.145  

Susan Sontag skriver: 

 

Fanns det ett enskilt år då fotografiets förmåga att definiera, inte bara inregistrera, de mest 
avskyvärda verkligheter övertrumfade alla komplicerade berättelser, så var det förvisso år 1945, med 
de bilder som togs i april och början av maj i Bergen-Belsen, Buchenwald och Dachau de första 
dagarna efter lägrens befrielse […].146 

 

 

Bild 6. Årtal 1945. Källa: Upsala Nya Tidning 19 december 1961.  

 

                                                           
145 Svanberg; Tydén 1997, s. 42. Det var, enligt Ingvar Svanberg och Mattias Tydén dessa fotografier som idag får 
illustrera folkmordet på judarna (se sidan 46 i Svanberg; Tydén). 
146 Sontag 2004, s. 31. 
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Fotografier som dessa i anknytning till artiklar om Adolf Eichmann bör ha övertygat alla som läste 

dessa artiklar om att Eichmann inte bara var medskyldig till folkmord, de torde även ha väckt 

medkänsla, avsky och sorg – något som bildsättarna på tidningarna säkert var medvetna om och 

ibland, som visats, till och med kommenterade i bildtexterna. En bild säger, som bekant, mer än 

tusen ord och bilder från ghetton och koncentrationsläger bör ha haft en stor betydelse för det 

kollektiva minnet av Förintelsen. Som Susan Sontag skrev: “Photographs, which turn the past into 

a consumable object, are a short cut.”147 Förutom detta fotografi (bild 6) fanns mycket få av de 

fotografier som idag har blivit ikoniska och symboliska för Förintelsen. Av de sju tidningar som 

undersökts fanns endast det fotografi där männen i Wöbbelin koncentrationsläger avbildats, 

publicerat i Norrbottens-Kuriren. Utöver det fotografiet fanns fyra fotografier från krigstiden, alla i 

tidningsklipp från Sigtunastiftelsen.  

 

Slutsatser 

 

Bilden av Förintelsens offer, över tid, sett under undersökningsperioden är statisk. De sågs som, 

framförallt, oskyldiga offer men även som hjälplösa offer. De människor som gjorde uppror i 

Warszawas ghetto omnämns inte – det är de vanliga människorna, akademikerna, läkarna, et cetera, 

som omnämns och dessa omnämns som just hjälplösa offer.  

De som anses vara offer för nazisternas förbrytelser är nästan uteslutande de europeiska 

judarna.148 Andra offergrupper, som idag räknas in som offer i Förintelsen (romer, homosexuella, 

mentalt sjuka, epileptiker, et cetera) nämns endast ett fåtal gånger i källorna. Detta är en mycket 

tydlig indikator på att det, under 1960-talets början, nästan enbart var judarna som räknades som 

nazisternas offer och att de ansågs ha valts ut som det primära målet för nazisternas massmord.  

Förintelsens offer, det vill alltså säga judarna, nämns i den svenska pressen mestadels i form av 

statistiska uppräkningar av antal döda eller antal israeler berörda av folkmordet på de europeiska 

judarna. Mycket sällan omtalas dessa människor som bröder, systrar, mödrar och fäder som har 

blivit mördade eller berövade sina släktingar. Det fanns dock undantag men dessa hittas främst i 

rikstidningarna, något som kan bero på att lokaltidningarnas texter om Eichmannrättegången 

mestadels bestod av nyhetsnotiser där informationen var hämtad från TT eller Reuters och den 

informationen var tänkt att handla om själva rättegången och vad som pågick i Israel vid denna 

tidpunkt.  

 

                                                           
147 Sontag 1977, s. 68. 
148 Se exempelvis Expressen 1 juni 1962 och Dala-Demokraten 12 april 1961 för omnämnanden av andra folkgrupper 
(såsom till exempel romer) som offer för Förintelsen. 
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Porträtt av en folkmördare 

 

Fotografier i rapporteringen av Eichmannrättegången bör med andra ord ha spelat en stor roll i 

hur rättegången framställdes för de svenska tidningsläsarna. Föregående del behandlade hur 

Förintelsens offer beskrevs i fotografisk form – denna del fortsätter på den fotografiska banan men 

fokuserar mer på den anklagade och hur han framställdes i bildform.  

Dagens Nyheter inriktade sig på fler och mer arbetade bildreportage i början av 1960-talet. Detta 

på initiativ av Börje Dahlqvist, som blev redaktör för tidningen efter Herbert Tingsten. Bilderna 

fick en annan placering och en annan roll i reportagen.149 Detta kan ha spelat in i hur rättegången 

och Förintelsen som helhet rapporterades i Dagens Nyheter. Det går att utläsa vissa skillnader mellan 

denna tidning och den andra stora Stockholmsbaserade dagstidningen, Svenska Dagbladet. 

Den 24 maj 1960 fanns nyheten om att Adolf Eichmann hade tillfångatagits på Dagens Nyheters 

förstasida. Rubriken lyder ”’Europas bödel’ fast efter 15 år”. Den korta artikeln på förstasidan ger 

en bakgrund till Eichmanns karriär inom Nazitysklands byråkrati och hänvisar till att artikeln 

fortsätter inne i tidningen – se bild 7 nedan.150  

 

 
Bild 7. Årtal okänt.  Källa: 
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/images/ae_young_adolf_eichmann.jpg [hämtad 2013-03-20]. 

 

Detta foto är ett porträtt av Adolf Eichmann som ung man (datum är okänt, både David Cesarani 

och BBC skriver endast att han var i unga år).151 Inget av den arrogante SS-mannen i svart uniform 

är ännu synlig – han ser ut som vilken ung man som helst. Samma bild finns även publicerad i 

Aftonbladet den 24 maj 1960, i en notis om tillfångatagandet. Aftonbladet använde denna bild igen, 

den 2 juni 1960 då tidningen publicerade en längre artikel om hur tillfångatagandet av Adolf 

Eichmann hade gått till. Expressen, å andra sidan, använde en helt annan bild vid samma tidpunkt 

                                                           
149 Gustafsson; Rydén (red.) 2002, s. 156. 
150 Dagens Nyheter 24 maj 1960. 
151 Cesarani 2005, bild I; http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/genocide/eichmann_01.shtml [hämtad 2013-11-
06]. 
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– den 24 maj 1960 då nyheten om hans tillfångatagande tillkännagavs. De använde sig av ett foto 

på Adolf Eichmann iklädd SS-uniform – taget ungefär fem till tio år efter att det första fotot togs. 

På detta foto avbildas han med all den auktoritet en högt uppsatt militär besitter. Se bild 8 nedan. 

 

 
Bild 8. Årtal: slutet av 1930-talet. Källa: 
http://www.yadvashem.org/yv/en/exhibitions/eichmann/images/operation_eichmann/locating/07.jpg [hämtad 
2014-05-17]. 

 

 Eftersom Expressen valde detta fotografi medan Aftonbladet och Dagens Nyheter valde det med den 

civile och yngre Eichmann kanske det inte går att utläsa något om varför de olika tidningarna valde 

de bilder de valde. Nyheten om hans tillfångatagande var troligtvis så oväntad att 

tidningsredaktionerna helt enkelt publicerade den första bild av Eichmann som de kunde hitta. 

Nästan två veckor senare, den 5 juni 1960, är Eichmann återigen på Dagens Nyheters förstasida, 

denna gång med en stor bild från 1955.152 Denna bild visar Eichmann i poncho och hatt, en 

nästintill scoutliknande uppenbarelse. Bildtexten lyder: ”Dagens Nyheter publicerar här och på 

sidan 13 med Copyright några unika bilder av den hemlighetsfulle nazistbödeln Adolf Eichmann. 

Här ses Eichmann i en gauchos poncho under vistelsen i Brasilien 1955.” Den lilla artikeln, som 

fortsätter längre in i tidningen, handlar om hur Eichmann tillfångatogs i en ”blixtkupp” i ett 

”folkhav” i Buenos Aires för att sedan föras ombord ett flygplan som flög honom och hans 

tillfångatagare till Israel.153 Det fanns alltså ingen koppling mellan bild och text i detta fall. Vilken 

bild förmedlas egentligen i och med detta bildbruk? En tolkning är att tidningen vill visa på att 

Eichmann lyckades ha sin frihet i femton år efter kriget. Denna frihet använde han genom att leva, 

vad som bilden förmedlar, ett äventyrligt liv i Sydamerika. I sammanhanget, med tanke på 

Eichmanns brott och hans offer, påvisar denna bild en enorm orättvisa – han fick leva trots alla 

brott han begått medan hans offer antingen blivit mördade eller lever med de mentala ärr som han 

åsamkat dem. 

 

                                                           
152 Dagens Nyheter 5 juni 1960. 
153 Dagens Nyheter 5 juni 1960. 
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Bild 9. Årtal: 1955. Källa: http://www.bostonglobe.com/arts/2011/11/05/captors-history-
making/vnHHXlDdEr4tyJmqugAZCO/story.html [hämtad 2014-05-17]. 

 

Samma dag och i samma tidning, fast inne i tidningen på sidan 13 finns två bilder – ställda bredvid 

varandra, se bild 10 och 11 nedan.  

 

 
Bild 10. Årtal okänt men fotot är, enligt David Cesarani, taget då Adolf Eichmann levde i Argentina, alltså någon 
gång under 1950-talet. Källa: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/f61_162/index.html [hämtad 2013-03-22].  
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Bild 11. Årtal 1942: Källa: http://www.welt.de/img/kultur/crop100828371/5155357891-ci3x2s-w220-ai2x3l/fp-
eichmann-jung-BM-Bayern-Glastonbury.jpg [hämtad 2013-03-22]. 

 

Bild 10 är en avbildning av Adolf Eichmann i Argentina, årtalet är okänt. Fotografiet ser ut som en 

familjebild – något som hans hustru kan ha tagit och denna bild står i stark kontrast mot 

fotografierna av Eichmann iklädd uniform. På detta foto ler han lite, han ser avslappnad ut – tanken 

på att bli igenkänd för den han egentligen är verkar inte ha föresvävat honom. Varför använde då 

Dagens Nyheter denna bild? Var det just för att visa på de stora kontrasterna eller var det för att på 

något vis förmedla den arrogans han besatt då han levde ett till synes sorglöst liv i Argentina trots 

de brott han begått endast tio år tidigare? Den elfte bilden är vad som ser ut som ett porträtt av 

Adolf Eichmann. Han är iklädd sin SS-uniform och uniformsmössan sitter elegant på sned. Ett 

leende leker i mungiporna på honom. Detta foto togs 1942, det vill säga efter att Eichmann blivit 

ansvarig för inte endast deportationer utan även själva den fysiska utplåningen av de europeiska 

judarna. ”Under sensommaren och hösten 1941 tog Eichmanns karriär en oväntad vändning. Tack 

vare den nazistiska antijudiska politikens stagnation blev emigrationsspecialisten mass- och 

folkmordsexpert.”154 Hade denna makt satt det lilla leendet på hans ansikte? Bild 11 går även att 

finna i Expressen den 6 juni 1960, då ställt vid bild 7 och med bild 9 i förstoring. Under ”Bild 7” 

står: ”ADOLF EICHMANN… Han föddes i en fattig tjänstemannafamilj, föll tidigt för nazismens 

idéer, blev ’jude-expert’ i naziströrelsen. Detta var den enda bild som Israels hemliga polis först 

hade att gå efter.” Vidare, under ”Bild 11” står: ”…EUOPAS BÖDEL 1942 var Eichmann överste 

i SS (Schutz-Staffel) [sic] och chef för Gestapos avdelning för judefrågan. Han fick då uppdraget 

att organisera ’die Endlösung’, den slutgiltiga lösningen av judefrågan.”155  Artikeln handlar just om 

hur tillfångatagandet gick till och en inspektör Samuel Roth vid hemliga polisen i Tel Aviv 

omskrivs. Han berättar för Expressen hur han först mötte Adolf Eichmann: ”- Ja, ich bin Adolf 

Eichmann… Samuel Roth gav honom en lång blick […] och sade: - Det är märkligt, herr 

Eichmann, att det på dagen och nästan också på minuten är 16 år sedan Auschwitz portar stängdes 

                                                           
154 Cesarani 2005, s. 113. 
155 Expressen 6 juni 1960. 
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bakom mig. Det var ni, mein Herr, som hämtade mig dit.”156 Hur samtalet avlöpte efter detta 

framgår inte av artikeln men det faktum att detta togs upp i denna artikel säger något, dels om hur 

Expressen ville framföra nyheten om Eichmanns tillfångatagande, och dels hur redaktionen såg på 

det rättfärdiga i att Eichmann ställdes inför rätta. 

I Expressen den 24 maj 1960, alltså dagen efter att David Ben-Gurion tillkännagav för Knesset 

att Eichmann var tillfångatagen, fanns ett stort uppslag på sidan 13 där bild 8 tydligt illustrerar 

vilken sida i kriget den anklagade stod på och vilken ideologi han följde då han är iklädd sin SS-

uniform. Detta fotografi är taget före bild 11 som ju togs 1942. Enligt Cesarani togs detta fotografi 

(bild 8) i slutet av 1930-talet och Eichmann avbildas denna gång nästan i profil, iklädd uniform 

men barhuvad. Vid denna tidpunkt var han ännu inte Obersturmbannführer utan hade en lägre 

rang inom SD (Sicherheitsdienst – nationalsocialistiska partiets säkerhetstjänst) och Eichmann steg 

senare i graderna och blev en del av SS – Schutzstaffel (ungefär ”skyddskåren”).  

Förutom fotografier av Adolf Eichmann, i olika åldrar, illustrerades även en del artiklar av 

fotografier från kategori 4, se kategoriseringen i Tidningar och tolkningar. Bild 12 är en bra 

representation av hur dessa bilder kunde se ut. Denna bild är ett fotografi av åskådarläktaren i 

rättssalen. Bilden publicerades som illustration till en artikel skriven av Hugo Valentin i Dagens 

Nyheter den 28 oktober 1961. Artikeln handlar om en bok av Agne Hamrin (Dagens Nyheters 

korrespondent), Bokslut i Jerusalem, som precis publicerats. Domslutet skulle ta ytterligare en och en 

halv månad så denna text är inte någon rapport från rättssalen, utan snarare en reflektion över 

Hamrins bok och själva rättegången som avslutats drygt två månader tidigare. 

 

 
Bild 12. Källa: http://www.yadvashem.org/yv/en/holocaust/eichmann_trial/images/gallery/18.jpg [hämtad 2014-
05-18]. 
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Bild 12 tillhör alltså kategori 4, ”allmänna nyhetsbilder” och dessa var relativt vanliga, främst i 

Dagens Nyheters rapportering. Det framgår alltså inte av bildtexten vilka dessa människor är men det 

är troligt att de är israeler, antingen offer för Förintelsen eller infödda israeler med tanke på vad 

texten handlar om.  

 

Slutsatser 

 

Bild 2, bild 3 och bild 6 är alltså äldre fotografier, två av dem avbildar Eichmann i uniform. Om 

det går att dra någon som helst slutsats av detta är att det dels inte fanns några nyare fotografier att 

tillgå eftersom han hade hållit sig gömd sedan 1950-talet och dels kanske för att läsarna direkt skulle 

göra kopplingen till kriget och till vad som kommit att kallas Förintelsen. De fotografier som 

avbildar döende eller redan döda människor i ghetton och olika sorters läger är sällsynta i det 

undersökta materialet. En fråga som uppstår vid denna diskussion är vilka förbehåll redaktörer 

hade om att använda bilder på utmärglade människor som kanske dog bara någon dag efter att 

fotografiet togs. Fanns det kanske etiska förbehåll? Ansågs det att dessa människor, döda eller 

levande, borde visas upp för världen eller kunde kanske en artikel skrivas utan att de behövde bli 

blottade för sin omgivning och eftervärlden? En sista fråga i denna sammanfattning blir: berodde 

avsaknaden på denna sorts fotografier på the myth of silence eller berodde den just på ovanstående 

alternativ – det kanske fanns etiska förbehåll? Enligt Pressombudsmannen fanns inga specifika 

etikregler kring bruket av bilder i artiklar under 1960-talet. De regler som var gällande för den 

svenska pressen sattes på pränt 1923 av Publicistklubben och dessa regler omarbetades senare ett 

flertal gånger. 1969 gjordes en revidering av de regler som först skrevs ner 1923 och 1969 års regler 

är de som gäller även idag.157 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
157 Personlig kommunikation: telefonsamtal till Pressombudsmannen, 10 februari 2014.  
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Sammanfattande diskussion 

 

Denna uppsats inleddes med fem underfrågor. Genom att besvara dessa fem frågor ämnade jag att 

besvara huvudfrågan: På vilket sätt diskuterades Förintelsen och minnet av densamma i Sverige på 1960-talet 

i svensk press och vad säger det om hur Förintelsen förstods i Sverige vid denna tid? 

Eftersom källstudien i uppsatsen är tematiskt upplagd är även denna sammanfattande 

diskussion tematiskt disponerad. 

När nyheten att Adolf Eichmann tillfångatagits i Argentina av israeliska säkerhetstjänsten spreds 

över världen fick den ett tydligt genomslag även i svenska tidningar, i synnerhet i den törsta 

dagstidningen Dagens Nyheter. Det var en nyhet som mottogs mestadels positivt av den svenska 

presskåren. Ett monster i SS-uniform skulle äntligen möta det de svenska journalisterna hoppades 

på skulle vara rättvisa i Israel.  

Den tidiga rapporteringen antyder att kunskaperna om Förintelsen var tämligen goda. Det 

framgår inte minst av att huvuddragen i Förintelsen förutsattes vara kända av den tidningsläsande 

allmänheten och därför inte förklarades, se till exempel citatet från Dagens Nyheters rapportering den 

24 maj 1960, på sidan 40. Samtidigt är det uppenbart att det fanns en uppfattning om att det 

behövdes ytterligare information för att förhindra att antisemitismen och nazismen skulle breda ut 

sig på nytt, en föreställning som i tidigare svensk forskning främst förknippas med Göran Perssons 

satsning på Forum för levande historia et cetera.  

David Ben-Gurions förhoppning att människor skulle tvingas se Förintelsen och inse 

nödvändigheten i att information och kunskap om nazisternas brott mot Europas judar spreds 

infriades av den svenska pressen. I Expressen den 9 april 1961 hette det till exempel: ”Handlingarna 

i målet mot Eichmann ska bli en dokumentsamling av vilken de slutgiltiga ovedersägliga bevisen 

för antisemitismens väsen och metoder ska kunna hämtas.”158  

Det rätta eller felaktiga i att, som israelerna gjorde, tillfångata en misstänkt folkmördare 

debatterades. Föreställningen om det nödvändiga i att ställa Adolf Eichmann inför rätta trumfade, 

enligt majoriteten av journalisterna och läsarna, det oriktiga i hur han tillfångatogs. Ändamålet 

helgade medlen, så att säga. Magnituden av nazisternas brott rättfärdigade metoder som kränkte ett 

lands, Argentinas, suveränitet. Redan här hade alltså Förintelsen börjat bli ikonisk – detta 

folkmords omfattning och föregivna unicitet tycks ha betraktats som skäl nog för att israelernas 

agerande i Argentina gick att rättfärdiga. Den begynnande diplomatiska kris som utspelade sig i 

slutet av maj och början av juni 1960 ebbade ut på grund av det som David Ben-Gurion påpekade 

                                                           
158 Expressen 9 april 1961. 
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i ett brev till Argentinas president, Arturo Frondizi: ”Det är så gott som omöjligt att någonstans 

finna en jude vars familj inte varit offer för nazisterna.”159  

Adolf Eichmann spelade huvudrollen i dramat i Jerusalem, men frågan som uppstod då 

anklagelseakten offentliggjordes var: spelade han huvudrollen i förintelsen av de europeiska 

judarna? Många av de svenska journalisterna, och även några av insändarförfattarna ansåg att han 

varit huvudansvarig för både den fysiska och den kulturella förstörelsen av Europas judar. 

Ytterligare andra skribenter ansåg att han endast var en liten del av ett perverst system. Vid 

åtminstone två tillfällen framfördes också uppfattningen att den ytterst skyldige varken var 

Eichmann som person eller den nazistiska staten och den ideologi den omsatte i handling utan det 

tyska folket. 

Problematiken kring om Eichmann var en av de huvudansvariga för folkmordet eller blott en 

kugge i maskineriet ventilerades alltså i flera av de undersökta tidningarna. Det fördes också 

resonemang om Eichmanns uraktlåtenhetssynd, det vill säga att oavsett vilken aktiv roll Eichmann 

haft i Förintelsen så hade han ett ansvar att protestera och ingripa, vilket han inte tagit. I Dala-

Demokraten den 2 juni 1962, alltså två dagar efter att han avrättats, ställdes och besvarades frågan: 

”Vad gjorde Eichmann för att förhindra folkmordet på judarna eller för att lindra deras lidande? 

Han gjorde ingenting. […] Det finns exempel på andra människor, som vägrade att följa Hitlers 

order, även om det kostade dem deras egna liv. I det avseendet kunde Eichmann inte svära sig fri 

från ett kollektivt ansvar för nazisternas politik.” Alltså ansågs Eichmann, av olika skribenter, 

antingen vara huvudskyldig i målet eller vara en del av ett system som upprättats av andra i det 

nazistiska ledargarnityret, som Adolf Hitler och Joseph Goebbels. Det fanns inga röster som 

hävdade att Adolf Eichmann var oskyldig – han bar en skuld – frågan var snarare: hur stor var 

skulden?  

Trots att rättegången i grunden handlade om att ge någon slags rättvisa, i många fall postumt, 

till Eichmanns och andra nazisters offer behandlas offren i stort sett uteslutande som ett ansiktslöst 

kollektiv, med undantag för i enstaka foton. 

De flesta artiklarna hade ett slags ovanifrånperspektiv eller kanske ett backspegelperspektiv utan 

personlig förankring. Detta är egentligen inte konstigt – Sverige hade inte alls samma band till 

Förintelsen som många andra europeiska länder. Det fanns en relativt liten judisk befolkning i 

Sverige på 1960-talet, vilket också kan ha bidragit till detta något opersonliga perspektiv. Samtidigt 

var Sverige ett av ytterst få länder vars befolkning var större efter än före Förintelsen och detta 

tillskott utgjordes av överlevande. 

                                                           
159 Dagens Nyheter 12 juni 1960. 
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Visuellt framställdes Förintelsens offer som passiva – inga av de bilder som finns i materialet 

belyser exempelvis motståndet eller upproren i de polska ghettona. Som visats i undersökningen i 

denna uppsats avbildar de undersökta fotografierna stillsamma människor på väg mot en säker död.  

Den sista delen av analysen belyste hur fotojournalistiken främst beträffande Eichmann tedde 

sig. De bilder som användes av tidningarna skickade ett meddelande till läsarna. Vissa av 

fotografierna av Adolf Eichmann avbildade honom i uniform vilket självklart var mycket 

effektfullt. Andra fotografier avbildade honom i Sydamerika, bland annat det med honom iklädd 

poncho och hatt – min tolkning av detta fotografi var att läsarna skulle se det orättvisa i att han 

fick leva fritt och kanske äventyrligt i Sydamerika medan hans offer gick en hemsk död till mötes i 

koncentrations- och dödsläger i Polen och Tyskland. 
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Slutsatser 

 

Den reaktion som var vanligast vid nyheten att Adolf Eichmann tillfångatagits var lättnad eller 

sympati för israelers och andra judars känsla av lättnad. Den stundande rättegången skulle ge, 

åtminstone vissa av de inblandade, en chans till något slags avslut. Andra skulle se det som början 

på något nytt – möjlighet till att sprida information och kunskap om Förintelsen. Detta hopp om 

spridning av kunskap och information uttalades mest i början av rättegången, det vill säga i början 

av april 1961. 

Förintelsen sågs, redan på 1960-talet, som något mycket centralt. Påfallande ofta ses dock 

Förintelsen främst som en judisk angelägenhet snarare än något som anses beröra alla människor 

oavsett religion eller etnicitet. De lärdomar som anses kunna dras gäller inte minst antisemitismen. 

Denna centralisering av Förintelsen märks i de undersökta artiklarna och insändarna som en vilja 

att informera omvärlden, kanske främst den unga generationen, om nazisternas och deras 

kollaboratörers brott. Det framgår också i ett antal texter i materialet att det inte nödvändigtvis var 

Eichmann som var huvudskyldig till folkmordet. Systemet med nazister i toppen ses som det som 

bär huvudansvaret för folkmordet. Det individuella ansvaret ses, en bit in i undersökningsperioden, 

inte längre som det primära utan det är systemet det är fel på. Här sker alltså en förskjutning från 

individ till system och delvis också till kollektiv eftersom det också i två fall hävdas att det var det 

tyska folket som var ytterst ansvarigt. 

En slutsats som går att dra är att de svenska tidningsläsarna och journalisterna var 

välinformerade om detaljerna i folkmordet på de europeiska judarna. Eftersom det endast gått 

femton år sedan krigsslutet vid offentliggörandet av Eichmanns tillfångatagande fanns detaljerna 

om Förintelsen uppenbarligen fortfarande i relativt färskt minne. Detta framgår både av det som 

skrevs och av det som inte skrevs. Inte minst det sistnämnda säger en hel del om medvetenheten 

om Förintelsen. Ingenstans i de undersökta tidningarna finns förklaringar till händelser under kriget 

eller till detaljer i nazisternas brott. Det utgås från att de som läser tidningarna, alltså en majoritet 

av den svenska befolkningen, redan vet vad det handlar om. Användandet av Zyklon-B, 

koncentrationslägren, ghettona, nazisternas ”medicinska” experiment och andra delar som 

tillsammans utgjorde förstörelsen av den europeiska judenheten är sådant som läsarna förutsätts 

veta.   

De insändare och debattartiklar som trycktes i de undersökta tidningarna visar på närmast en 

lättnad över att Adolf Eichmann hade tillfångatagits. Det faktum att det var israelerna som hade 

gjort det verkade vara en bonus – en slags gudomlig rättvisa.  
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Många av journalisterna, och även läsarna, såg rättegången som ett sätt att sprida information 

och kunskap. Detta var, som bekant, ett av David Ben-Gurions mål med rättegången. Han ville 

undervisa, kanske främst, sin egna unga befolkning men även resten av världen om vad som gjorts 

mot det judiska folket och som i femton års tid fått passera ostraffat. De svenska journalisternas 

förhoppningar om vad rättegången skulle kunna åstadkomma sammanföll med Ben-Gurions mål 

med rättegången – det vill säga att undervisa och informera världen om nazisternas brott. 

Redan 1960 hade Förintelsen blivit den centrala och symboliska händelse den är än idag. Synen 

på överlevarna var i vissa fall annorlunda än den är idag men hade också bytt form från 1940-talets 

relativt cyniska bild av överlevarna som människor som måste ha gjort hemska saker för att 

överleva. Under 1960-talet sågs dessa utsatta människor som passiva offer, en bild som bitvis lever 

kvar idag fastän den har blivit lite mer nyanserad de senaste tio till tjugo åren. 

Antisemitismens mest fruktansvärda arv skulle förevigas, i detta fall genom att ställa den då enda 

levande och närvarande symbolen för den tyska nationalsocialismen, inför rätta och bevara 

rättegångsprotokoll, tidningsartiklar och fotografier för eftervärlden. Om rättvisa skipades är högst 

osäkert i detta fall men minnet av vad ondskans makter hade åstadkommit hölls vid liv och gav 

också ny näring i och med rättegången mot Adolf Eichmann. 

Slutsatsen måste bli att Förintelsen diskuterades på ett högst välinformerat sätt i de undersökta 

tidningarna. Det som vi vet idag om Förintelsen är ungefär detsamma som journalisterna och 

läsarna visste på 1960-talet. Bilden, det vill säga i det här fallet, det kollektiva minnet av Förintelsen, 

under 1960-talet likartad med hur den är idag. Kunskapen om folkmordet på de europeiska judarna 

har däremot utökats tack vare nya forskningsrön som kommit i dagen sedan 1960-talet. 

Minnet av Förintelsen diskuterades på ett sådant sätt att det framgår att skribenterna tyckte att 

det skulle hållas vid liv eftersom det var viktigt för alla, oavsett bakgrund, religion eller etnicitet att 

minnet hölls levande. Detta är något som märks än mer idag. Som exempel kan nämnas Forum för 

levande historias olika projekt för att hålla minnet vid liv.  

Detta är alltså kontentan av undersökningen: minnet av Förintelsen diskuterades på i stort sett 

samma sätt som det görs idag – minnet ska hållas vid liv och ett arkiv över nazismens härjningar 

måste finnas och underhållas. Förintelsen som händelse diskuterades ur ett ovanifrån- eller som 

nämnts tidigare i uppsatsen, ett slags backspegelperspektiv. Det var en händelse som för svenska 

journalister och insändarförfattare var för långt borta och som hände för längesedan för att den 

skulle gå att diskutera på något mer individuellt plan. Detta kan också ha berott på det enorma i 

folkmordet – det var, då som nu, lättare att diskutera det utifrån ett ovanifrånperspektiv. 

Deterritorialiseringen har alltså redan här tagit vid och därför har sättet att diskutera Förintelsen 

inte förändrats alltför mycket i Sverige de senaste femtio åren – på 1960-talet diskuterades 
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folkmordet på ett mer samhällsvetenskapligt plan, idag på ett mer historiskt plan. Detta görs 

självklart av nödvändighet då det nu snart har passerat sjuttio år sedan krigets slut.  
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Efter rättegången 

 
Dagens Nyheter hade, den 2 april 1961, en artikel med titeln ”Dödssynden” där ingressen inleds med 

orden ”De som räknar med ’element’ i stället för människor gör sig skyldiga till förnekande av 

människovärdet”. Artikeln går ut på att förklara det lidande som nazisternas offer utsattes för under 

kriget: ”’Låt allt hopp fara’ – inskriften över porten till Dantes Inferno skulle ha kunnat stå över 

gallergrindarna till Auschwitz, Buchenwald, Ravensbrück…”.160 Det som dock saknas i denna 

artikel, som säkerligen skulle kunna hittas i en artikel om Förintelsen i en dagstidning 2014, är det 

personliga – den faktiska individuella berättelsen om hur någon överlevde mot alla odds som fånge 

i till exempel Auschwitz.  

Både forskningen och skönlitteraturen som behandlar Förintelsen och dess verkningshistoria 

har efterhand förändrats och blivit mer personlig vilket kan tyckas paradoxalt eftersom tiden har 

gått och de flesta av överlevarna vid det här laget har dött av hög ålder. Detta kan dock förklaras 

med till exempel Peter Novicks teori om tidlösheten i ett minne – en personlig anknytning behövs 

inte för att minnas en stor och traumatisk händelse.  

Idag värdesätts minnet av olika världshändelser på ett annat sätt än de gjordes på 1960-talet. Av 

det undersökta materialet framgår att många ville hålla minnet av Förintelsen vid liv men det fanns 

inte det aktiva arbete som finns idag. Yad Vashem var visserligen redan då ett arkiv och museum 

över Förintelsen men många fler instanser fanns inte. Idag finns bland annat UNESCO:s ”Memory 

of the World” vars enda syfte är att registrera och bevara minnen från mänsklighetens historia.161 

United States Holocaust Museum och, som tidigare nämnts, Forum för levande historia har de 

senaste tio till tjugo åren arbetat nästan uteslutande med att bevara minnet, bevara offers ägodelar, 

bevara brev et cetera, så att eftervärlden inte ska glömma Förintelsen och dess offer. En veritabel 

explosion av olika projekt och böcker som behandlar Förintelsen har skett de senaste åren. Ett 

exempel: år 2012 tilldelades två böcker inom genren Förintelselitteratur, Augustpriset.162 

Sammanlagt vinner tre böcker priset – en skönlitterär, en fackbok och en barn- eller ungdomsbok. 

Förintelsens numera centrala roll inom modern litteratur kan ses som en fortsättning på den 

centralisering av Förintelsen som märks i rapporteringen av Eichmannrättegången.  

 

                                                           
160 Dagens Nyheter 2 april 1961. 
161 Se http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-
world/homepage/ [Hämtad 2014-04-21]. 
162 Göran Rosenbergs Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz (i genren skönlitteratur), och Ingrid Carlbergs ”Det står 
ett rum här och väntar på dig…”. Berättelsen om Raoul Wallenberg (i genren facklitteratur). Se 
http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-
aren?field_vinnare_nominerad=9&field_f_rlag=All&field_man_kvinna=All&field_rtal=539&field_f_rfattares_f_del
se_r=All&field_kategori=All&search_api_views_fulltext= [hämtad 2014-05-20].  
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