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ABSTRACT 
This thesis studies mechanisms of  violence in a case study on the Banija region in the Fascist Croatian State during 1941-

1943. Three hypotheses on the nature of  selective and indiscriminate violence are tested on military sources and witness 

accounts. The main premises for selective violence are contested control, information on possible local rebels and its aim 

power over a certain area and its people. Violence is expected to be selective, targeting victims for political or military 

engagement. Violence is expected to increase sharply when control is contested. Its geographical scope is assumed to be 

bound to strategic points and frontlines. The use of  indiscriminate violence is not so much concerned with gaining power as 

with an ideological stance of  purification. Control is an important variable as higher levels of  control are assumed to be 

necessary for the use of  structural indiscriminate violence. The geographical scope of  violence is another factor paid 

attention to, like the composition of  victim groups. The assumption here is that ideologically motivated violence should 

reach all places where its potential victims live and reach all members of  the victim group if  the level of  control allows this. 

In this research the ideologically motivated Ustasha regime is studied as it pursues its program against the Serbian 

population, resulting in nationwide instability and the rise of  several resistance movements, among them the partisans. 

Which in its turn induces German forces to react in order to maintain some stability for the exploitation of  the regions 

mineral resources. The conflicts that rise here are both strategic and ideologically motivated and it is found that, even 

though the Ustasha regime soon leaves its policy of  open purges against the Serbs in order to reestablish control and peace 

throughout their state, that patterns of  violence against Serbian civilians are similar to those during the first period of  

purges. It is argued that the assumptions on violence and its geographical scope have proven valuable tools to discern 

different types of  violence and understand its mechanisms, especially when there are no clear distinctions between 

indiscriminate and selective violence as it illuminates complexities. 

 

Keywords: Banija, Fascist Croatian State, selective violence, indiscriminate violence, geographical scope, control, ustasha, 

partisans, ideology 
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„Som politisk princip bör gälla att inte skapa några förutsättningar för nya block formationer. Utöver detta bör den 

handläggande principen gälla att Tyskland i inget fall tillhandahåller mindre råvaror från Jugoslavien än det hon hittils fått. Vid 

behandling av erhållningen av råvaror och deras användning för tyska intressen, bör tänkas på säkerställningen av kommersiella 

inteckningar, eftersom annektering av mark i de flesta fallen är utesluten.“1 

 
     Glaise von Horstenau 

 
”Wer auf  irgendeine Weise die Ehre und Lebensinteressen des kroatischen Volkes verletzt oder verletzt hat oder auf  irgendeine 

Weise den Bestand des Unabhängigen Staates Kroatien oder der Staatsmacht gefähredet, erfüllt, selbst wenn er nur den 

Versuch unternommen hat, den Tatbestand des Hochverrats.“2 

 

Lag om skydd för folk och stat, den 17 april 1941 

 

INLEDNING 
De två citaten representerar var för sig den politik eller den visionen som respektive wehrmacht och den 

fascistiska ustaša regimen eftersträvade eller förespråkade, om inte konsekvent så åtminstone periodvis. 

Glaise von Horstenaus citat tydliggör tyskarnas intresse i Jugoslavien och förtydligar deras ställning. 

Utdraget från Lagen om skydd för folk och stat från den 17 april 1941 illustrerar de fascistiska Blut und Boden 

inslagen i den kroatiska regimens syn på det kroatiska folket och den kroatiska staten. Citaten ger också 

en glimt av konflikterna som kom att blossa upp i Jugoslavien, på grund av de vitt åtskilda intressena. I 

den här uppsatsen står andra världskriget i den Självständiga Kroatiska Staten (NDH – Nezavisna Država 

Hrvatska) i fokus samt de våldshandlingar som genomfördes. Både grymheterna och den komplexitet 

som kännetecknar konflikten på Balkan har ofta förenklats till ett slags inneboende hat med djupa 

historiska rötter, som sägs finnas hos de olika befolkningsgrupperna. Den här synen är visserligen långt 

ifrån vedertagen i dagens vetenskapliga diskurs, men den är fortfarande pådrivande i media.3 Problemet 

med den här förklaringen är att den är en förenkling och en ursäkt för att inte gå djupare in på den 

politiska kontexten och våldet. Våldets utformning och motivering är redan mer eller mindre förklarade. 

Grymheter och excesser förklaras som irrationella och emotionella företeelser. Diskussionen handlar om 

det latenta hatet och vad som var den utlösande faktorn för konflikten, istället för själva våldet och den 

vardag det förde med sig. Ett annat sätt vilket andra världskriget i Västra Balkan förstås på, är som en 

förklaringsmodell för det som skedde på nittiotalet.4 Ibland även för att legitimera de enskilda etniska 

gruppernas rätt. Våldet studeras som ett resultat av regimens (etniskt motiverade) avsikter. Förvisso går 

                                                 
1 Zbornik TOM XII, vol.1, dok.br.11, s. 36-40, original: „Kao politički princip mora da važi postavka da se ne stvore 

nikakve osnove za nove blokovske tvorevine. Dalje treba da važi kao rukovodeći princip da Nemačka ni u kom slučaju 

ne sme da dobija manje sirovina iz Jugoslavije nego što je do sada primala. Pri razmatranju dobijanja sirovina i 

njihovog iskorišćavanja za nemačke intrese verovatno se mora imati u vidu obezbeđenje privredne hipoteke, pošto u 

većini slučaja zemljišno prisvajanje ne dolazi u obzir.“ 
2 Sojčić, Tvrtko P., Die ’Lösung’ der kroatischen Frage zwischen 1939 und 1945, Kalküle und Illusionen, Stuttgart : 

Franz Steiner Verlag, 2008, s. 206. 
3 Strauss, Scott, ”Second-Generation Comparatitive Research on Genocide”, World Politics, Vol. 59, No. 3 (April 2007), 

s. 480-481. 
4 Västra Balkan är idag ett vedertaget begrepp och sammanfattar den delen av Balkan som en gång omfattades av 

Jugoslavien. 
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det att argumentera för detta, men inte allt våld som sker kan tolkas inom ramen för (etniska) avsikter 

och allt våld kan inte heller förklaras inom ramen för den konflikt som studeras. Aktörsperspektivet har 

också fått en stor roll i studier om våldshandlingarna. De enskilda aktörernas motiveringar har förklarat 

våldet som använts. Således är det aktörens uppfattning och konfliktens form som utgör tolkningsramen 

för våldet. Det här kan man också vända på. Istället för att ta utgångspunkt i aktörerna eller typen av 

konflikt och med hjälp av dem förklara det våld som förekommer, kan utgångspunkten också tas i själva 

våldet för att utifrån detta studera konflikten och aktören. Den lokala historien eller landsbyggdens 

historia har i mångt och mycket blivit en del av någon annans historia – en exemplifiering av grymheter, 

operationer, uppror och framgångar – sällan en historia i sig. I den här uppsatsen genomför jag en 

fallstudie av våldet i dess olika former på lokal nivå, för att med hjälp av våldshandlingarna tolka och 

förstå den förändrande kontext de sker i. Fallstudien belyser regionen Banija, en del av dagens Kroatien, 

under perioden 1941-1943 

 

Syfte 
En lång rad av olika forskningsfält och än mera forskare har intresserat sig för våldshandlingar. Flera 

sociologer har försökt förklara människors benägenhet till våld och har med hjälp av experiment försökt 

isolera variabler som ökar våldsbenägenheten.5 Andra har lagt fokus på förövarnas bakgrund och 

karaktär.6 Etnologer har försökt undersöka våldsprocessernas påverkan på beteendemönster bland annat 

genom en ny förståelse av normaliseringsprocessen.7 Inom freds och konfliktstudier samt internationella 

relationer har hyllmeter med fallstudier och teoretiska ansatser producerats. Den härskande inriktningen 

i studier av konflikt-relaterat våld är rational choice. Utgångpunkten för den här typen av studier är dess 

fokus på aktörernas rationalitet och premissen att rationella val görs – i mån av tillgänglig information. 

Aktörens mål är säkerhet och därigenom makt och kontroll av land, resurser och befolkning. 

Rationaliteten kopplas till uppnåendet av målet. Vanligtvis studeras våldshandlingen som styrd av en 

politisk topp eller åtminstone sanktionerad av den. Intresset för våldshandlingar och konflikter är 

uppenbarligen stor, men enbart det förklarar inte varför våld ska studeras eller varför en studie till ska 

genomföras. Avsikten med denna uppsats är varken att undersöka psykologin bakom våldet eller 

människors förmåga att anpassa sig till en roll som förövare eller offer. Istället för att definiera våldet 

                                                 
5 Se Zimbardos fängelse experiment eller Stanley Milgrams experimenter om auktoritet och lydnad. Zimbardo, P. G., C. 

Haney, W. C. Banks, and D. Jaffe. 1973. "The mind is a formidable jailer: A Pirandellian prison." The New York Times 

Magazine: Section 6, s. 36ff.; Helm, Charles, Morelli, Mario. “Stanley Milgram and the Obedience Experiment: 

Authority, Legitimacy and Human Action” i Political Theory, Vol. 7, No. 3 (aug. 1979), s. 321-345. 
6 Se bland annat Baumeister & Campbell som analyserar vad som drar en till våldshandlingar. Baumeister, Roy F., 

Campbell, W. Keith, ”The Intrinsic appeal of evil: Sadism, Senational Thrills and Threatened Egotism” i Personality 

and Social Psychology Review, 1999, Vol. 3, No. 3, s. 210-221.; Waller, James, Becoming Evil, How Ordinary People 

Commit Genocide and Mass Killing, N.Y. : Oxford University Press, 2007 2nd edition, s. 59-91. 
7 Om konflikten pågår under en längre tidsperiod. Bland andra har Ivana Maček studerat normaliseringsprocesser av 

våld och hur människan reviderar sin uppfattning av samhället och dess nya ordning. Maček, Ivana, Sarajevo under 

Siege, Anthropology in Wartime, Philadelphia : University of Pennsylvania Press 2009, s. 4-10. 
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utifrån ett top-down perspektiv, vänder jag på saken och försöker utifrån det befintliga våldet undersöka 

de olika aktörerna och hur de förhåller sig till sina visioner och den realitet de befinner sig i. Syftet med 

uppsatsen är att genom en hypotesprövande studie av våld synliggöra dess mekanismer samt undersöka 

hur det speglar sig mot den realpolitiska kontexten som var gällande under andra världskriget på Västra 

Balkan. Det bör understrykas att realiteten, vilken jag hädanefter kallar för den realpolitiska kontexten, är 

en variabel i sig och således föränderlig. 

 

Teoretiska förklaringsmodeller för våld 
Andra världskriget på Västra Balkan var ett mångfacetterat krig med ett flertal aktörer och en förändrande 

realpolitisk kontext. De konflikterna som pågick kan också delas upp i analytiska konfliktsmodeller. I den 

nyskapade fascistiska Självständiga Kroatiska Staten (NDH – Nezavisna Država Hrvatska) förändrades 

den etniskta konflikten som kretsade runt ett fascistiskt kroatiskt statsbygge till ett fullständigt 

inbördeskrig, där det i slutändan handlade om politisk och militär kontroll över hela regionen. I det här 

avsnittet ligger fokus på den teoribildning som finns tillhanda för att förklara vilka olika konflikter som 

kan särskiljas och fungera som en analytisk grund till undersökningen i NDH. I den korpus som redan 

kortfattad nämnts finns det ett antal nyckelbegrepp kring vilka olika forskare har samlats. Det största 

nyckelbegreppet är rational choice, på vilket ett flertal föklaringsmodeller kring koflikt har baserats. I dessa 

teorier ingår begrepp som säkerhet, makt och kontroll är målet och därmed också riktlinjerna för den 

erfordrade rationaliteten. Vad det innebär skiljer sig från forskare till forskare, men den gemensamma 

nämnaren är eftertrycket på att det finns en kalkylerande elit (och i vissa fall en kalkylerande massa8) som 

medels propaganda och politiska utspel försöker utöka eller behålla sitt inflytande inom eller utanför 

statens gränser.9 En bland de mer företrädande forskarna är Posen som presenterat säkerhetsdilemmat 

som en förklaringsmodell till varför krig uppstår. De premisserna Posen utgår ifrån är (i) en breakdown 

situation, vilket innebär att en övergripande maktsstruktur – ofta en stat eller en union – bryter samman 

och lämnar två eller fler grupper i ett maktsvakuum. (ii) Rivalitet i kampen om makten, (iii) att de 

rivaliserande grupperna är militärt sett ungefär lika starka samt (iv) att gruppen tror att militärens 

offensiva makt är större än dess defensiva. Anfall blir då det bättre försvaret.10 DeFigueiredo och 

Weingeist bygger vidare på säkerhetsdilemmat, men tar den från en makro-nivå till lokal nivå. De betonar 

det irrationella i en beväpnad konflikt på grund av det höga priset samhället och individer får betala. 

Detta val görs ändå på grund av bristande tilltro och avsaknad av information. Avsaknad av information 

är fundamental och återfinns som premiss i Rational Choice teoribildning. Frågan är om civila från sida 

                                                 
8 Se bland annat: DeFigueiredo, R.J.P. and Weingast, Barry, “The Rationality of Fear: Political Opportunism and Ethnic 

Violence.” In Civil Wars, Insecurity and Intervention, edited by J. Snyder and B. F Walters.  New York: Columbia 

University Press. 1999, s. 265.  
9 Bland andra: Snyder & Walter (1999), s. 263. ; Kaufman, Stuart J., ”An ’International’ Theory of Inter-Ethnic War” 

Review of International Studies, 1996, vol. 22, s. 149-171. 
10 Posen, Barry R., “The Security Dilemma and Ethnic Conflict.” i Genocide, ed. Dirk A. Moses, London and N. Y. : 

Routledge, 2010, s. 367-386. 
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a kan riskera att inte förbereda sig för krig om allt det hotfulla som sägs om sida b är sant. Weingeist och 

DeFigueiredo argumenterar att befolkningen kommer att stödja sina radikala ledare (sida a) om 

informationen/propagandan som de får inte bara regelbundet sprids, utan även bekräftas i viss mån av 

sida b. Den här bekräftelsen är ofta en symbolisk handling som kanske inte alls var aggresivt menad. Det 

egentliga valet som görs beror på en ojämn fördelad tillgång till information, där den egna radikala 

regimen är överrepresenterad och motståndaren bekräftar hotbilden.11 Det sociala priset för att inte 

förbereda sig på ett krig (och därmed trappa upp konflikten) anses vara lägre än det sociala priset som 

får betalas om sida b agerar (först) och sida a är oförberedd. Risken att b faktiskt kommer att agera 

aggressivt måste också anses vara trolig. DeFigueiredos och Weingeists analys slutar egentligen där den 

beväpnade konflikten börjar, eftersom säkerhetsdilemmat försvinner vid det tillfället då krisen övergår 

till krig. Vad som anhängare av olika rational choice teorier - bland annat säkerhetsdilemmat - har 

gemensamt, är det politiska inslaget i konflikten. Slutgiltigt handlar det om makt och legitimering och 

därmed oftast också om en top-down historieskildring. För att få makt och legitimera den, kan det 

anspelas på etniska skillnader och sentiment. Ett skolexempel är Slobodan Milosevic populistiska utspel 

i nationalistiska och etniska termer, där han bygger sin egen popularitet på en polarisering av samhällets 

olika etniska grupper.12 Handlingar som däremot direkt eller indirekt hotar regimens makt eller legitimitet 

betraktas inom denna teoretiska kontext som i grunden irrrationella och inget som en regim kan tänka 

sig eftersträva. I det här ljuset blir folkmord och etniska rensningar problematiska eftersom de 

destabiliserar staten och skapar en stor social oro, vilket skadar regimens legitimitet. 

 

Selektivt våld 
Nyckelbegreppen avsaknad av information och rationalitet fortsätter att spela en viktig roll som en 

förklaringsmodell för våld även under krigstid. Stathis N. Kalyvas gör en åtskillnad mellan selektivt och 

urskillningslöst våld i inbördeskrig. Det urskillningslösa våldet – menar Kalyvas – rör alla i lika hög grad 

och det går inte att förutspå vem som härnäst blir offer eller varför. Exempel på urskillningslöst våld är 

bland annat genocidalt våld. Det som gör genocidalt våld urskillningslöst är dess utformning. Varje 

person som tillfaller målgruppen utsätts för eller hotas utsättas för dödligt våld, oavsett ålder, kön, 

sysselsättning eller social ställning. Kalyvas ställer upp en förklaringsmodell för selektivt våld i krig och 

inbördeskrig.13 Teorin har inget anspråk på att förklara varför en konflikt uppstår, utan försöker enbart 

förklara varför våldet ser ut så som det gör och varför det varierar lokalt.14 Teorin har tre viktiga stödpelare 

och bygger på rationalitet. Den första stödpelaren är kontroll, den andra information15 och den tredje 

                                                 
11 Snyder & Walter (1999), s. 264-265. 
12 Kaufman (1996), s. 159-162. 
13 Kalyvas, Stathis N, Kocher, Matthew A., ”How ’Free’ is Free Riding in Civil Wars? Violence, Insurgancy and the 

Collective Action Problem” World Politics 59 (Januari 2007), s. 187-188. 
14 Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence in Civil War, Cambridge : Cambridge University Press, 2006, s. 389-391. 
15 Kalyvas (2006), s. 148-149. 
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lokala förhållanden och rivaliteter.16 Utgångspunkten är att aktörerna av olika säkerhetspolitiska skäl vill 

kontrollera ett område. Den graden av kontroll som aktören har avgör våldsanvändningen. Ju högre grad 

av kontroll, desto mindre våld är hypotesen. Våldet som förekommer under stark kontroll är – menar 

Kalyvas - selektivt riktad mot förmenta spioner eller quislingar. Men när graden av kontroll är lika 

fördelad mellan de stridande parterna, är våldet också minimalt. Balansgången är här dock ostabil, så fort 

den vältrar till förmån av part A eller B, så ökar det selektiva våldet. För att kunna utöva selektivt våld 

behövs information om vem som samarbetar med fienden. Denna information är för en utomstående 

aktör inte lätt att komma åt utan lokal hjälp. Lokalbefolkningen är däremot sällan benägen att välja sida 

emedan konfliktens utkomst är fullständigt oklart. Den tredje faktorn berör det inflytande som lokala 

förhållanden och rivaliteter har när information om individer ges. Skäl till att ange medlemmar i den 

lokala gemenskapen kan bland annat grundas på hämnd och gamla rivaliteter.17 En bra sammanhållning 

kan däremot leda till att man skyddar varandra, trots kontroll från part A eller B. Denna teori om våldets 

mekanismer har många fördelar då den lyckas förena mikro- och makroprocesser och -förklaringar. Inom 

ramen för teorin finns även utrymme för lokala variationer. Även om Kalyvas modell har fått mycket 

beröm har han också kritiserats för att lokalbefolkningen fråntas ett politiskt agerande bortom den 

realpolitiska kontexten de möter.18 Modellen förser oss inte heller med en förklaring av mekanismerna 

bakom urskillningslöst våld. Den kan inte förklara det våld som ökar kraftigt i samband med att kontrollen 

ökar i en viss region. Kalyvas modell är således användbar på scenarier där strategiskt våld är centralt, där 

målet är kontroll och där det finns en lokalbefolkning och två eller fler beväpnade parter som bestrider 

varandra. Den konflikten som Kalyvas kallar den strategiska konflikten är härskande inom tidigare 

forskning och för teoretiska angreppsätt. Egentligen är det en klassisk maktkamp mellan olika parter. 

Konflikten mellan partisanerna och axelmakterna kan till exempel studeras inom ramen för denna 

konflikt.  

Urskillningslöst våld 
Våldsexcesser generellt, oavsett vem förövaren är, får ingen teoretisk förklaring i Kalyvas’ eller i 

DeFigueridos & Weingeists modell. De förklaringar som finns är antingen direkt kopplade till en 

breakdown situation där ett maktsvakuum uppstår och den medföljande tillfälliga laglösheten19, eller till 

kolleteral skada, med vilket menas att det excessiva våldet inte var avsett att döda offrena, utan att de 

råkade befinna sig på fel plats. En bombning av ett strategiskt föremål där många civila omkommer kan 

vara ett exempel. Breakdown som förklaringsmodell kan vara problematiskt eftersom strukturellt excessivt 

våld inte kan förklaras. Rationalitetsbegreppet haltar också eftersom urskillningslöst våld i längden skadar 

                                                 
16 Se för en djupare discussion: Kalyvas, Stathis N., “The Ontology of  ‘Political Violence’: Action and Identity in Civil 

Wars”, Perspectives on Politics, Vol. 1, No. 3 (Sept. 2003), s. 475, s. 494. 
17 Kalyvas (2003), s. 476-484. 
18 Michael J Boyle om Kalyvas, Stathis N., The Logic of Violence in Civil War, Cambridge : Cambridge University 

Press, 2006, i International Affairs 82:6, 2006, s. 1168. 
19 Useem, Bert, ”Breakdown Theories of Collective Action”, Annual Review of Sociology, Vol. 24 (1998), s. 235. 
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den politiska eliten/makthavaren och dess legitimitet. Slutligen finns det en tredje förklaring för 

urskillningslöst våld och det är ideologi. Mycket av den befintliga forskningen – vare sig det gäller 

Förintelsen, folkmordet i Rwanda eller Bosnienkriget – bygger på det här.  

 

När vi ska förstå våldshandlingar, så gäller det också att definiera vilka typer av våld det går att urskilja. 

Jonathan Hall och Tomislav Dulić påpekar just denna klyfta i forskningen mellan selektivt våld – vilket 

de kallar för strategiskt våld - och urskillningslöst våld.  Varför den senare har hamnat i skymundan 

förklarar de med det rationella angreppssätt som är överhärskande inom forskningsfältet. 

  

 Such models depart from a “thick-rationalis” perspective, assuming that actors prefer reaching an agreement 

to fighting, and base their bargaining on a stable and universally valid rank-ordering of  preferences. Mass killings that fail to 

provide any immediate or obvious utility are therefore usually placed outside the scope of  analysis, or relegated to the error 

term. [---] Adding to this is the tendency to conflate types of  violence that involve fundamentally different aims, such as 

genocide and 'ethnic cleansing', which fails to provide a firm conceptual basis for analysis.20 

 

I den ännu opublicerade artikeln The Logic(s) of  Ethnic Violence, Control, Ideology and the Geospatial Distribution 

of  Indiscriminate Violence in Bosnia and Herzegovina, 1941-45 and 1992-1995 framför Dulić och Hall att dessa 

våldsexcesser inte går att förstå utifrån de bestående modellerna, för att de följer sin egen logik. Denna 

logik – menar de – ska studeras genom en modell som redogör för ideologi och den geografiska 

fördelningen av våldet. Modellen bygger på premissen att fullbordandet av revolutionära eller totalitära 

mål i vissa fall kan vara viktigare än kraven på säkerhet och ekonomisk stabilitet.21 När det gäller strategiskt 

våld – våldet som används för att få kontroll över ett visst område av säkerhets- och ekonomiska skäl – 

är hypotesen att våldet bör koncentrera sig till strategiska punkter och i huvudsak beröra de stridande 

parterna eller den civila befolkningen som råkar befinna sig på den strategiska punkten. Våldsexcesser 

som har en ideologisk förankring som genocid och etnisk rensning borde enligt samma logik sprida ut 

sig till alla geografiska punkter där den utsatta befolkningsgruppen är bosatt. En strukturell förföljning 

är enbart möjligt när det finns en viss mån av kontroll. Hypotesen är då att när kontrollen ökar, så ökar 

också våldet mot den utsatta gruppen och alla dess medlemmar oavsett kön, ålder eller social status.22 

Den här hypotesen är motsatsen till Kalyvas hypotes om att ökad kontroll initialt leder mera selektivt 

våld, varpå det så småningom minskar. Det är för att det gäller två olika typer av våld, med olika bakgrund 

                                                 
20 Dulić, Tomislav & Hall, Jonathan, “The Logics of Ethnic Violence, Control, Ideology and the Geospatial Distribution 

of Indiscriminate Violence in Bosnia and Herzegovina, 1941-1945”, konferensraport ISA 2012, s. 2.  
21 Dulić & Hall, “The logics of Ethnic…”, konferensrapport ISA 2012, s. 2 
22 Dulić & Hall, The Logics of Ethnic…”, konferensrapport ISA 2012.; Dulić Tomislav (opubl.), „Rethinking Violence. 

Motives and Modes of Mass Murder in the Independent State of Croatia, 1941-45“, i The Routledge History of 

Genocide , ed. Carmichael, Cathie och Maguire, Richard, den 15:e januari 2015. s. 5, s. 13-17. Obs. 

Sidohänvisningen refererar till dokumentet författaren har till sitt förfogande. Just könsuppdelning och ålder är en 

viktig faktor som Dulić diskuterar med hjälp av siffror på offersammanställningen hos de olika 

befolkningsgrupperna. 
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och motiveringar. Ett konkret problem med Dulić och Halls uppdelning är just premissen att det enbart 

i vissa fall är viktigare att fullborda ens revolutionära eller totalitära mål.  När och hur länge är en sådan 

politik hållbar?  

 

Dulić och Hall lyfter med hjälp av modellen om en geografisk fördelning av våld i samband med variabeln 

kontroll återigen in ideologi i forskningsfältet. Att ideologi spelar roll är de flesta överens om, men vilken 

roll den tilldelas skiljer sig starkt åt. Inom RC är den ofta instrumentell i stället för drivande. Studier av 

retorik har gjorts, men i den mån retoriken aldrig har omsatts eller fullständigt omsatts i handling blir det 

svårt att prata om ideologiskt våld. I min tolkning av Dulić och Hall kan även följande påstående göras: 

Om retoriken är aggressiv och exkluderande samt uppmuntrar till våldshandlingar och etnisk rensning, 

så är det lätt att tolka de våldshandlingarna just i linje med retoriken. Om vi vänder på det och studerar 

våldet som förekom – och märker att enbart den utsatta befolkningsgruppen i en stad föll offer för 

våldshandlingar, emedan samma befolkningsgrupp på andra orter inte utsattes – så kan vi följdakteligen 

fråga om det är rent ideologiskt våld. Kanske låg det något annat bakom våldshandlingen utöver det 

ideologiska intresset, kanske kontexten inom vilken det skedde är viktigare att studera. 

 

Vad vet vi då om ideologi och ideologiforskning? För det första är begreppet ideologi problematiskt. 

Diskuterar vi en världsåskådning såsom kommunism eller fascism (de två stora inom ramen för Västra 

Balkan) eller är det vissa aspekter därav som legitimerar våld mot den tänkta fienden? Är det den 

statsbyggande/bärande aspekten av ideologi eller ytterligare något annat?23 Huruvida det går att hålla 

dessa olika förståelser av ideologi isär är dessutom inte alltid enkelt. Steget från vilken typ av ideologi som 

studeras till dess implementering är nästa problem. Implementeringen är det som har intresserat forskare 

mest och då i synnerhet hur vissa värderingar har spridits i samhället och möjliggjort våldshandlingar. 

Propagandaforskning och människors mottaglighet för propaganda berör detta mest. Ett av resultaten är 

att propagandans roll inte är att mobilisera befolkningen utan snarare att pacificera den.24 Det görs genom 

att identifiera de olika parterna och stigmatisera/kriminalisera och avhumanisera den parten som ses som 

främmande.25 Rädslan för att själv bli stigmatiserad gör att människor anpassar sig och håller sig inom 

ramen för den grupp som har identifierats som in-group. Jämförs detta angreppssätt med den geografiska 

ansatsen, blir det en helt annan typ av forskning. Istället för att fråga sig hur ideologi påverkar, utgår jag 

                                                 
23 Scott Strauss diskuterar dagens paradigmer kring forskning om genocid. Vikten av ideologi, skapandet av ’utopia’ 

eller ’renhet’ ställs här till exempel mot statliga intressen eller politisk utveckling och de massmord som sker i linje med 

det. Dessa statliga intressen kan också vara ideologiskt betingat, men är i första hand strategiskt för att behålla makten. 

Se Strauss (2007), s. 489-492. 
24 Green, Donald P., Seher, Rachel L., ”What role does Prejudice play in Ethnic Conflict?”, Annual Review of Political 

Science, 6 (2003), s. 516-522. 
25 Bandura, A., “Moral disengagement in the perpetration of inhumanities.”, Personality and Social  

Psychology Review, 3 (1999), s. 200-203.; Kelman, H. C. “Violence without moral restraint: Reflections on the 

dehumanization of victims and victimizers.”, Journal of Social Issues, 29 issue 4, (1973), s. 25-61. 
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ifrån att ideologi påverkar. Med det som utgångspunkt förväntar jag mig att detta syns i våldshandlingarna 

konform propaganda och i mån av möjlighet. Möjlighet definieras som kontroll: ett organiserat folkmord 

kan enbart utföras när det finns kontroll, i fall av enstaka massakrer är kontrollen inte ett lika starkt krav. 

 

Hypoteser 
Syftet med uppsatsen är att genom en hypotesprövande fallstudie av våld synliggöra dess mekanismer 

samt undersöka hur det speglar sig mot den realpolitiska kontexten som var gällande under andra 

världskriget på Västra Balkan. Jag tar min utgångspunkt i Kalyvas samt Dulić och Halls 

förklaringsmodeller samt har utifrån min läsning av dem ställt upp följande hypoteser:  

 

1. Det selektiva våldet dominerar när den ena parten får mera kontroll, men fortfarande saknar 

hegemoni.  

2. Det urskillningslösa våldet dominerar när ideologiskt motiverade förövare utövar en hög grad av 

kontroll.  

3. Inom ramen för en strategisk konflikt bör det selektiva våldet geografiskt förhålla sig till de 

strategiska punkterna i den utsatta regionen. Likaså bör urskillningslöst våld inom en etnisk 

konflikt få en omfattande geografisk spridning där målgruppen är bosatt. 

 

Själva undersökningen är en hypotesprövande studie. Hypoteserna prövas genom att synliggöra hur de 

olika aktörerna agerade för att nå sina mål och säkerställde sina intressen samt hur de påverkade varandras 

handlingsutrymme i en föränderlig realpolitiskt kontext i regionen Banija under åren 1941-1943. Med den 

realpolitiska kontexten menar jag en förändrande situation inom vilken de olika aktörerna agerar. Till en 

början har vi nationalstatsbygget i NDH i en period då regimen var i kontroll, den realpolitiska kontexten 

förändras med tiden till ett fullständigt inbördeskrig, där kärnbegreppen är kontroll och makt. I 

undersökningen gör jag en skillnad mellan två konflikter som i princip är baserade på de två yttersta 

situationerna av nationalstatsbygget (den etniska konflikten) och inbördeskriget (som jag betecknar som 

den strategiska konflikten). Det är en analytisk uppdelning som ska underlätta förståelsen av de olika 

våldstyperna i de olika kontexterna. De olika konflikterna och situationerna för olika intressen och 

lösningar med sig. Hur den här förändringen och förhållandet mellan de två konflikterna och dess aktörer 

ser ut och hur det påverkar deras handlingssätt ger dessutom en möjlighet att diskutera premissen till 

Dulić och Halls hypotes: att ideologi i vissa fall är viktigare än strategiska och ekonomiska intressen. Hur 

hållbar är en sådan politik? Den har fallstudien kan förhoppningsvis belysa även denna fråga.   

 

Forskningsläge 
Andra världskriget i före detta Jugoslavien har fått bred uppmärksamhet och de olika aktiva aktörerna 

har diskuterats av ett flertal författare. Milan D. Ristović har undersökt tyskarnas agerande och visioner 
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på Västra Balkan. Framstående är hans redovisning av det starka tyska ekonomiska intresset för 

Jugoslavien och dess råvaror.26 Den fascistiska ustaša-rörelsen, dess regim och ideologi får plats i Tvrtko 

P. Sojčić avhandling Die Lösung der ”kroatischen” Frage zwischen 1939 und 1945, Kalküle und Illusionen samt i 

Fikreta Jelic-Butic undersökning Ustaša i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945. Båda forskare 

understryker våldet mot serber, romer och judar som ideologiskt förankrat.27 Četnikrörelsen har studerats 

av Jozo Tomasevich, vilket han betecknar som en rad olika guerillaförband som är löst organiserade i sitt 

motstånd mot NDH och den tyska ockupationen. Ideologiskt sett är de nationalistiska rojalister som 

försöker återskapa kungariket Jugoslavien under den serbiske monarken och under serbisk kontroll.28 De 

här forskarna har undersökt olika aktörer och deras agerande och därmed också studerat våldet som 

utövades. Tomislav Dulić har undersökt det ideologiskt drivna statsbygget i NDH och dess konsekvenser 

samt hur såväl den lokala befolkningen/de lokala grupperingarna som regimen hanterade den nya 

situationen. Det är således en lokal studie av krigets utveckling i tre regionener med fokus på 

våldsimplementering, legitimitet och ideologi.29 Efterom avhandlingen rör sig på mikro nivå och 

undersöker regimens implementering och justering av ideologin, är avhandlingen direkt användbar för en 

jämförelse av våldsbilden: Var det liknande strukturer i de olika regionerna i NDH eller finns det 

variationer. 

  

De olika våldsformerna och planerna som ustaša-regimen hade för att skapa sig en nationalstat utan 

serber, romer och judar samt olika grupperingarnas roll i detta har likaså uppmärksammats i ett antal 

studier. Kyrkans roll och de statligt sanktionerade tvångskonverteringarna diskuteras av bland annat 

Novak i hans bastanta verk Magnum Crimen. I detta verk redovisas den katolska kyrkans historia på Balkan 

under en tidsperiod som är långt mera omfattande än enbart andra världskriget. Han är inte ensam om 

att lyfta fram andelen präster som aktivt deltog i massakrerna, uppmuntrade konverteringar eller förhöll 

sig passiva.30 Tvångskonverteringarna i sig diskuteras som en medveten politik av John Steinberg. Han 

menar att religionen var en inherent del av ideologin som från en början aktivt användes för att 

denationalisera den serbiska befolkningen. Tvångskonverteringar ska ses som ett led i detta.31 Marc 

Biondich motsätter sig Steinberg och argumenterar istället för att tvångskonverteringarna först blev en 

del av den politiska lösningen, när regimen tvingades att ändra politiken gentemot den serbiska delen av 

                                                 
26 Ristović, Milan D., Nemački Novi Poredak i Jugoistočna Evropa 1940/1941-1944/1945, Planovi o Budućnosti i 

Praksi, Beograd 1991, s. 36, 69-70, 155. 
27 Sojčić (2008); Jelić-Butić, Fikreta, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Zagreb : Školska Knjiga 1977, s.  

158. 
28 Tomasevich, Jozo, War and Revolution in Yugoslavia, 1941-1945: The Chetniks, Stanford University Press, Stanford : 

1975, s. 170. 
29 Dulić, Tomislav, Utopias of Nation, Local Mass Killing in Bosnia and Herzegovina 1941-42, Uppsala : Acta 

Universitatis Upsaliensis 2005, s. 11-24, 41. 
30 Novak, Viktor, Magnum Crimen, Half a Century of Clericalism in Croatia Vol.2, Jagodina : Gambit 2011, s. 781-

1030. 
31 Steinberg, Jonathan, “Types of Genocide? Croatians, Serbs and Jews, 1941-5” ingår i Cesarani, David (red.), The 

Final Solution, Origins and Implementation, London : Routledge 1994, s. 178. 
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befolkningen på grund av militära och politiska motgångar.32 Han menar att de tidiga konverteringarna 

förvisso var framtvingade genom den starkt serbfientliga retoriken, men att konverteringarna till 

katolicism i sin tur ledde till att regimen började se det som en lösning på den serbiska frågan. 

 

Marica Karakaš Obradov undersöker just tvångsförflyttningarna i artikeln Migracije srpskog stanovništva na 

području Nezavisne Države Hrvatske tijekom 1941. godine.33 Hon delar upp migrationen i olika subkategorier. 

Karakas Obradov lägger fokus på den omfattande folkförflyttningsplanen som utarbetades av tyskarna 

och de flyktingströmmarna som uppstod på grund av våldet. På olika konferenser i maj 1941 bestämdes 

att mellan 200 000-260 000 slovener skulle förflyttas till NDH och lika många serber förflyttas från NDH 

till Serbien.34 Det största problemet som Karakas Obradov brottas med är antalet legala och illegala 

förflyttningar. Gissningarna är varierade. För de legala, av staten organiserade och sanktionerade, varierar 

de mellan 12 436-18 851 serber35, emedan de varierar långt mera för de illegala förflyttningarna: mellan 

110 000 till över 200 000 flyktingar.36  

 

Det var inte bara Ustaša-regimen som stod för våldshandlingarna. Tyskarna försvarade sina intressen 

brutalt på Balkan och inom NDH. Den tyska militärstyrkan hade också sina strategier och metoder för 

att uppnå sina mål: säkerhet och stabilitet, i allra första hand på kommunikationslederna. Eftersom 

säkerhet och stabilitet i och med den statliga terrorn och allt fler motståndsrörelser försämrades, satsades 

mycket på att förstöra partisanrörelsen och fånga in dess ledare, Josip Broz Tito. Den mest omfattande 

operationen för att ta fast Tito var nära på att lyckas. Karl-Dieter Wolff  beskriver i den postumt 

publicerade artikeln ”Das Unternehmen ’Rösselsprung’. Der deutsche Angriff  auf  Titos Hauptquartier 

in Drvar in Mai 1944“ en kalkylerande tysk militärledning som inte vill lämna något åt ödet. Allt är in i 

den minsta detaljen förberedd. Något som kännetecknar de flesta tyska operationerna, liksom den 

storskaligheten som operationerna innebär.37 Militäroperationen i Kozara utgör en annan typ av strategi 

som tyskarna använde sig av. Denna undersöktes av Dulić i den redan nämnda avhandlingen Utopia of  

Nations samt i Jonathan E. Gumzs artikel ”Wehrmacht perceptions of  massviolence in Croatia 1941-

1942.” Operationen kan sammanfattas med att Wehrmacht under ledning av general Bader organiserade 

en attack på Kozara för att återta kontrollen i ett partisantätt område. Eftersom det var svårt att avgöra 

                                                 
32 Biondich, Marc, ”Religion and Nation in Wartime Croatia: Reflections on the Ustasa Policy of Forced Religious 

Conversions, 1941-1942” The Slavonic and East European Review, Vol. 83, No. 1 (Jan., 2005), s. 74. 
33 Min översättning: Den serbiska befolkningens migration i NDH under år 1941, Karakaš Obradov, Marica, Migracije 

srpskog stanovništva na području Nezavisne Dršave Hrvatske tijekom 1941. godine, Časopis za Suvremenu Povijest, 

Vol.3 (2011) 
34 Karakaš Obradov, Marica, Migracije srpskog stanovništva na području Nezavisne Dršave Hrvatske tijekom 1941. 

godine, ČSP, Vol.3 (2011), s. 803. 
35 Karakaš Obradov (2011), s. 818. 
36 Karakaš Obradov (2011), s. 822-823. 
37 Wolff, Karl-Dieter, ”Das Unternehmen ’Rösselsprung’. Der deutsche Angriff auf Titos Hauptquartier in Drvar in Mai 

1944“, Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 18:4H (Okt. 1970), s. 476-509. 
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vem som var partisan och vem inte, förklarades alla de som befann sig inom Kozaras gränser som fienden. 

Som sådana skulle de också dödas eller skickas för slavarbete i Tyskland.38 Gumz menar att massmordet 

i Kozara strikt taget inte var riktat mot offren för den de var, utan snarare för var de befann sig. Etnisk 

tillhörighet var inte viktigt och målet var inte att rensa regionen på människor (även om det var medel) 

utan målet var att återfå kontroll och bryta det partisanska motståndet. Gumz påpekar hur tyskarna själva 

är ”rationella aktörer” i sin framställning av våldshandlingarna i raka motsatsen till ustašans irrationella 

och emotionella våld. 

 

Metod och material 
I de föregående avsnitten har en rad frågor ställts och syftet formulerats. För att kunna pröva hopoteserna 

har ett analytiskt ramverk skapats. Den är basserad på den skiftning som skedde under kriget i NDH. 

Skiftningen från en etnisk konflikt till en strategisk. Att behandla de här två konflikterna som två särskilda 

konflikter är inte oproblematiskt, eftersom verkligheten sällan är så enkel som teorier framställer den. Jag 

är väl medveten om att de här två konflikterna inte existerar var för sig och att de i mångt och mycket är 

sammanflätade. Fördelen med att ändå dela upp de så kategoriskt är först och främst för att underlätta 

hypotesprövningen och för att kunna få en bättre överblick över våldsbilden och möjligtvis en bättre 

förståelse för den. Hypotesprövningen för också en fråga med sig, nämligen hur skiftet eller övergången 

mellan de olika konflikterna har gått till och hur de skulle kunna förklaras.  

 

Källmaterial 
Materialet som jag har haft till förfogande kan uppdelas i olika typer material: militära källor; vittnesmål 

och samtida sammanställningar baserade på vittnesmål. Vittnesmålen som har använts kommer 

huvudsakligen från Arhiv Jugoslavije, samling 110 som innehåller det material som Državna Komisija za 

utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača u zemlji (DK: Den statliga kommissionen för bekräftandet av 

ockupatorernas och deras medhjälpares krigsförbrytelser) sammanställde mellan åren 1944-1948. Den 

mig tillhanda delen av materialet är huvudsakligen framställd mellan åren 1944-1946, ett enstaka undantag 

förekommer dock. Kommissionen som utredde krigsförbrytelser samt förbrytelser i allmänhet var en 

efterkrigstidskommission och således en kommunistisk en. Det första som bör uppmärksammas är att 

den således inte hade till uppgift att utreda eventuella brott begångna av partisaner, utan enbart de som 

ustašan, četnikerna, tyskarna och italienarna ansvarade för. Den andra stora tillgången och begränsningen 

som materialet har, är att utredningarna låg till grund för de rättsprocesserna som utfördes efter kriget. 

Vad som hamnade i fokus var därför inte vardagsvåldet, utan de stora massakrerna och framförallt 

utövarna; vilka de var, vad de hade gjort etc. Våldsbilden som samling 110 kan ge oss är därför inte 

fullständig. Dess styrka är de personliga och lokala berättelserna som får ta plats i själva utredningen. 

                                                 
38 Gumz, Jonathan E., “Wehrmacht Perceptions of Mass Violence in Croatia, 1941-1942”, The Historical Journey, Vol. 

44, No. 4 (Dec. 2001), s.1020-1024 ; Dulić (2005), s. 245-247. 
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Mycket mera än det här finns det inte heller att gå efter. 

 

Den andra samlingen jag använder är samling 103, Emigrantska Vlada (EM: exilregeringen). Samlingen är 

samtida. Den typ av dokument som används i uppsatsen är sammanställningar av vittnesmål från serber 

som antingen flydde eller deporterades till Serbien. Här finns också rapporteringar om läget i de olika 

regionerna i landet och ortodoxa kyrkans egna observationer och vädjan om hjälp. Det är inte alltid klart 

vem eller vad rapporteringarna baseras på, men ofta verkar det vara flyktingarnas vittnesmål. I mån av 

möjlighet har jag gjort korsreferenser mellan mina olika typer källmaterial. Uppgifterna jag har kunnat 

verifiera på det här sättet har i den mån varit lika varandra att jag vågar bygga på materialet ur samling 

103– med en reserv för siffror, då det är enkelt att avsiktligt eller oavsiktligt förstora eller förringa antal 

offer/förövare. 

 

Både samling 110 och 103 har använts för att rekonstruera det kaosartade läget som uppstod efter NDHs 

grundande och återger en skapligt homogen bild av våldshändelserna under år 1941. Från och med år 

1942 är det främst samling 110 som lyckas täcka in det som skedde på marken och då är det främst 

relaterad till gerillakriget med partisanerna. Det kan också förklaras med Karakaš påstående att de allra 

flesta flyktingarna flydde under första krigsåret.39 Båda samlingarna har olika infallsvinklar och behandlar 

dessutom delvis olika regioner.  

 

Militärkällorna består av Zbornik DNOR som är ett slags samlingsband. Dessa är världens största tryckta 

militära källmaterialsamlingen och omfattar 14 volymer med sammalagt mer än 150 band uppdelad i 

geografiska enheter. Det rör rapporter, order, interna brev m.m. Rapporterna är de som är mest 

detaljerade och beskriver vilka handlingar som genomförts var, när, av vem och mot vem. Den femte 

volymen (TOM 5) användes, eftersom den innehåller dokument om krigshandlingarna i Kroatien (Obs, 

inte hela NDH:s område, utan enbart den delen som blev republiken Kroatien inom Jugoslavien). Volym 

5 utgörs av 39 band, som kronologiskt följer krigshändelserna. De första 22 band berör tidsperioden 

1941-1943. Varje band innehåller partisanska dokument samt dokument från NDH:s och italienarnas 

sida. De sistnämnda är utvalda för samlingen på grund av dess anknytning till partisanernas material – de 

behandlar samma frågor och händelser. Slutligen finns det band nr 32 som enbart innehåller italienska 

och ustaša handlingar från åren 1941-1942. 

 
Sammanlagt har jag gått igenom 16 band. Från och med 1943 utgör varje band en månad. För att hinna 

med allting har jag från och med januari 1943 enbart granskat och registrerat varannan månad med start 

i januari. Detta betyder inte nödvändigtvis att jag missar vissa månader. Många rapporter kommer in 

                                                 
39 Karakaš Obradov (2011), s. 820-824. 
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senare eller vid ett flertal tillfällen. Även om det finns luckor, så anser jag inte att det påverkar mina 

resultat. Valet att avgränsa källmaterialet bygger på att varje band har ca 600-700 sidor. Det är också från 

1943 som tyskarna börjar blanda in sig mer och mer för att skydda sina egna intressen. Jag har i mindre 

mån använt mig av volym 12 som innehåller tyska krigsdokument i första hand från generalstaben, och 

vari ingår 4 band. Alla band är försedda med index som möjliggör att leta på namn eller specifika 

händelser. Alla dokument är på serbokroatiska. De tyska och italienska är således översättningar. 

 

Slutligen har jag använt mig av samlingsbandet Zločnici där enbart första volymen färdigställdes. Det är en 

samling på alla krigsförbrytelser i NDH, utförda av Ustaša, och innehåller främst dokument från 

inblandade myndigeter. 

 

Metod 
För att genomföra hypotesprövningen tittar jag på vilken typ av våld som används samt dess geografiska 

distribution. Det är således våldets utformning jag försöker synliggöra. Hur agerade aktörerna? Hur 

motiverades våldet? Inom vilken kontext skedde det? Vilka var offren? Det här är grunden till min 

undersökning och omfattar ett flertal olika aspekter. För det första undersöks den geografiska aspekten 

var, tidsaspekten när och aktörsaspekten vem (offer och förövare/ kämpande enheter) och hur, för att få 

en övergripande bild. Även om antalet offer spelar en viss roll ger jag mig inte in på en debatt om hur 

många som exakt dog. För att avgöra vilken typ av våld det gäller är antalet dock relevant. Skjuter man 

fem gånger enstaka människor från befolkningsgrupp A, så kan det tänkas ha en annan betydelse än när 

man fem gånger skjuter en grupp på 100 personer från samma befolkningsgrupp. Lika viktigt är det vilka 

som skjuts: är det barn eller vapenföra män? För att ringa in om det handlar om strategiskt eller etniskt 

våld läggs stor vikt vid typen av våldshandlingen. De kategorier som har använts kan delas upp i två 

subkategorier: a) våld människor emellan och b) våld riktat mot objekt, kulturella institutioner mm. I 

tabellen nedanför har jag redogjort för de kategorier jag använder mig av. 

 

a) Våld människor emellan b) Våld riktad mot objekt mm. 
Massaker Kulturell egendom 
Kollateralt våld Administration 
Stridssituation Järnvägen 
Lemlästning Privat egendom 
Särskilt utpekad Vägspärrar 
Annat våld utan dödlig utgång Fördrivning 
  

 

I subkategorin a ingår massakrer (två eller fler obeväpnade människor dödas); kollateralt våld (våld som 

inte avsiktligt riktas mot en person eller grupp, utan gör det därför att den obeväpnade personen/gruppen 

råkade hamna i en stridssituation); stridssituation (när två eller fler beväpnade parter hamnar i strid); 
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särskilt utpekad (arrestering eller likvidering på grund av ens politiska åsikter, yrke eller roll i samhället); 

annat våld utan dödlig utgång (misshandel, men även arrestering där resultatet inte alltid framgår). 

 

I subkategori b ingår kulturell egendom (kyrkor, skolor, föreningslokaler); administration (polishuset, 

rådhuset mm.); järnvägen (båda järnvägen i sig, dess stationer samt försvarsverk); privat egendom 

(beslagtagning eller förstörelse av hus, boskap, pengar mm.); vägspärrar samt fördrivning (arrestering och 

deportation med avsikt att transportera människor ut ur ett område)  

Särskild vikt läggs vid motivet bakom förstörelsen, då till exempel en kyrka eller skola kan vara båda av 

strategiskt och kulturell vikt. Eftersom motiv sällan framgår i direkta ordalag kommer kontexten inom 

vilken förstörelsen görs bli avgörande för bedömningen. De subkategorier som har använts kan 

ytterligare delas in i olika våldsgrupper. Till exempel kan våldsexcesser i form av stora massakrer vara 

strategiska eller reciproka, så som de tyska Sühnemaßnahmen40, men är regimen redan i kontroll av 

befolkning och territorium, så är det troligen inte fallet. 

 

Genom att registrera de våldshandlingarna som framgår i mitt källmaterial i enlighet med de ovannämnda 

aspekterna och kategorierna, synliggör jag den geografiska fördelningen av våldet och dess utforming 

och förändring över tid och rum i Banija. Alla våldshandlingarna har i enlighet med ovanstående 

registrerats i en databas i FileMaker Pro. Det resultat som framkommer jämförs därefter med 

hypoteserna. Variabeln kontroll spelar en särskild roll i undersökningen och den mån av kontroll som de 

olika parterna har i Banija redogörs för med hjälp av militärt material. Med variabeln kontroll menas 

kontroll över region och befolkning. Kontrollen över en viss region innebär att aktören kan vistas och 

färdas mer eller mindre tryggt inom regionen samt att befolkningen och dess handlingar kontrolleras av 

den. Kontrollen är således militär och administrativ. Den ska också vara varaktigt. Att inneha kontroll 

under en vecka för att sedan förlora den påverkar handskningen och förhållandet med lokalbefolkningen.  

 

Urval och avgränsning  
En hypotesprövande studie är per definition också en fallstudie. Den större regionen i form av NDH var 

ett område där många olika aktörer och intressen var inblandade. Vissa var politiska och ekonomiska 

andra klart ideologiska. Denna mångfald av visioner och möjliga konfliktartade situationer gör det 

intressant att pröva hypoteserna just här. Etnisk rensning förekom i form av massmord och 

deporteringar, men det kämpades också om resurser och kontroll över regionen. Den specifika regionen 

som är föremål för min studie är som nämnts Banija, dagens Banovina, i NDH under andra världskriget, 

1941-1943. Tidsaspekten är begränsad till 1943 för att kunna bearbeta materialet samt för att själva 

                                                 
40 Sühnemaßnahme var en praxis som tyskarna införde i Serbien och som hade för mål att pacifiera lokalbefolkningen 

genom att avrätta 50-100 människor för varje tysk som skadades eller dödades under ett anfall. Se Dulić (2005), s. 105. 
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förskjutningen från den etniska till den strategiska konflikten sker mellan 1941/1942.  

 

Banija 
Regionen som är föremål för min undersökning är en agrar region och avgränsas av fyra floder: Sava, 

Kupa, Glina och Una. På karta 1 syns Banijas geografiska läge.41 Området har enbart fyra städer, Sisak, 

Kostajnica, Petrinja och Dvor vid Una samt en 

tre mindre, Glina, Sunja och Dubica.  De ligger 

alla längs spårvägen samt intill floderna – 

undantaget är Sunja – och därmed vid regionens 

gränser. De viktigaste administrativa säten i 

Banija var Petrinja, Glina, Kostajnica, och Dvor 

na Uni, vilket de också förblev under krigets 

gång. Sisak – som egentligen var den viktigaste 

staden i Banija – ligger rent geografiskt i Banija, 

men administrativt och praktiskt faller allt 

agerande utanför regionens gränser.  

 

Inlandet är skogigt och bergigt med bördiga 

dalar och vissa bördiga slätter. Spannmål, 

fruktodling samt fähushållning är drivande för den lokala ekonomin. Industrier är i stort sätt frånvarande 

och även efter andra världskriget industrialiserades denna region enbart mycket långsamt och 

fullbordades aldrig.42 Valet av just Banija bygger på tre faktorer: (i) dess närhet till Zagreb och därmed en 

närhet till regimens bas och inom dess räckvidd, (ii) järnvägen som skär igenom regionen samt (iii) att 

Banija var en del av Krajina, den gamla militärgränsen. Första faktorn bygger på variabeln kontroll som 

inom ramen för denna undersökning är central för förståelsen av våldshandlingar. Järnvägen som skär 

genom regionen är viktig för dess strategiska värde, vilket också gör hela regionen mera intressant i en 

krigssituation. Järnvägen som finns i Banija förbinder bland annat Zagreb med Belgrad och Bosnien. Den 

tredje punkten är kopplad till befolkningssammanställningen i Krajina. Den gamla militärgränsen är en 

region mellan det Habsburgska riket och det Osmanska riket. Många serber som flydde undan 

Osmanerna fick bosätta sig där och etablera sig som bönder om de i sin tur bemannade militärzonen och 

ställde upp i händelse av hot och krig. Dessa serbiska bondesoldater lydde direkt under den habsburgska 

kejsaren och hade vissa förmåner, emedan kroaterna lydde under den ungerska kungen. Själva Krajina 

                                                 
41 http://www.hrvatska.sk/grafika/mapa-mesta.gif, sist åtkommen den 19 juni 2014, kl. 10:53. 
42 Nidžović-Džakula, Stana, Smoljenović, Dušan, Banija i njene žrtve u NOR-u 1941-1945, Beograd : Socialna misao 

2002 (Sremčica : Linea), s. 17-20. 

Karta 1. Kroatien. Den markerade regionen är Banija 
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var således historiskt sett en buffertzon mot turkarna.43 

 

Exakta siffror på befolkningssammanställningen i Banija saknas, men det finns uppskattningar från 

tidigare folkräkningar. I området bodde ca 179 839 människor år 1931, efter andra världskriget, år 1948 

genomfördes en ny folkräkning, då var 154 854 människor bosatta i samma område.44 Minskningen i sig 

är anmärkningsvärd och kommer att diskuteras längre fram. Viktigare här är 

befolkningssammanställningen, vilka etniciteter eller trosförbund var representerade? Det framgår att 

regionen Banija, i motsats till stora delar av Bosnien och Hercegovina, stort sett har två 

befolkningsgrupper; serber och kroater. Jag utgår här från siffrorna från folkräkningen 1931: det vill säga 

av 179 839 bosatta, var 94 918 serber och 83 737 kroater. De övriga 984 hade en annan etnisk 

tillhörighet.45  Således har den etniska konflikten en stor grogrund i Banija. 

 

Disposition 
I nästa kapitel presenteras en bakgrund till själva kriget, dess aktörer och de förutsättningar som fanns. 

Själva undersökningsdelen är uppdelad i tre kapitell. Den första delen behandlar perioden 18 april 1941 

– december 1941. I kapitlet argumenteras för att det förekommande våldet är ideologiskt betingat, 

urskillningslöst och geografiskt brett utspritt samt att konflikten är etniskt/kulturellt. Den andra delen 

behandlar perioden januari 1942 – maj 1942. Den perioden kännetecknar skapandet av en lokal 

partisanrörelse i Banija samt de första dokumenterade stridssituationerna. Jag argumenterar för att även 

om våldshandlingarna nu förklaras utifrån selektiva kriterier, så är den de facto fortfarande i stor 

utsträckning urskillningslösa. Eftersom motståndsrörelsen får fotfäste under denna period och engageras 

i ett gerillakrig om makt och kontroll över Banija och Jugoslavien, kan de olika hypoteserna ställas mot 

varandra och jämföras utifrån samma realpolitiska kontext. Den tredje delen omfattar en tidmässigt större 

period från juni 1942 till december 1943. Under denna period växer partisanrörelsen i Banija sig stark. 

Jag argumenterar för att våldshandlingarna under denna period huvudsakligen rymms inom den 

strategiska konflikten och att deras mål är kontroll och säkerhet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Resić, Sanimir, En historia om Balkan, Jugoslaviens uppgång och fall, Lund : Historiska Media 2006, s.95, s. 103-

104. 
44 Nidžović-Džakula & Smojlenović (2002), s. 31. 
45 Nidžović-Džakula & Smojlenović (2002), s. 31-32. 
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BAKGRUND 
Inför kriget 
Efter första världskriget skapades Serbernas, Kroaternas och Slovenernas Kungarike (Kraljevina SHS), 

vilket senare ombildades till kungariket Jugoslavien. Territoriet omfattade grovt sett de samma områden 

som senare skulle ingå i det kommunistiska Jugoslavien. Innan första världskriget var Serbien ett 

självständigt kungarike, emedan Bosnien och Hercegovina, Kroatien och Vojvodina tillhörde Österrike-

Ungern. Initialt var staten en till namnet parlamentarisk demokrati, med partier som var etniskt 

definierade, snarare än politiskt. Jugoslavien kännetecknades av inre motsättningar och yttre 

påtryckningar. Inrikes fanns å ena sidan det kroatiska bondepartiet Hrvatska Seljačka Stranka (HSS) som 

eftersträvade en långtgående autonomi och ett federativt styre av Jugoslavien. Dess ledare efter 1928 var 

Vlatko Maček som fick stora framgångar. Å andra sidan återfanns serbiska krafter som förespråkade ett 

stort centraliserat Jugoslavien under den serbiske monarken. De motsatte sig således en större 

självständighet för kroaterna. På båda sidorna fanns det dessutom mer radikala krafter. Denna tudelning 

kom att spela en viktig roll under hela seklet och har existerat parallellt med jugoslavismen. Den här 

konflikten kring hur Jugoslavien borde se ut har varit en politisk tudelning som åtminstone delvis går 

tillbaka på kroaternas strävan efter en egen stat sedan 1800-talet. Kung Alexander tog den 6 januari 1929 

makten genom en militärkupp i ett försök att bryta de politiskt blockerade ställningarna. I och med 

kuppen ville han ställa sig över de politiska problemen som blockerat varje förändring i status quo. Det 

skedde också förändringar. Att detta skedde var först och främst möjligt på grund av den europeiska 

politiska utvecklingen.46 Många av Jugoslaviens grannar, bland annat Italien, gjorde anspråk på stora delar 

av riket.47 En öppen inrikes konflikt kunde således få stora konsekvenser och regeringen i Belgrad 

försökte bevara lugnet genom att ge Kroatien en långtgående autonomi, det såkallade sporazum, under 

ledning av Maček.48 Den inre stabiliteten var visserligen mycket viktigt, men även den yttre stabiliteten i 

en alltmer skakig världsordning behövdes också stärkas. Kungariket vände sig till Tyskland för stöd och 

hjälp, vilket de också fick. Den viktigaste utgångspunkten är här att Nazityskland inte hade intresse av ett 

krig i Jugoslavien, däremot var de intresserade av råvarorna som fanns där. Genom ett intensivt 

handelsutbyte och därigenom även ett politiskt stöd, säkrades kungariket Jugoslaviens ställning som 

suverän stat. Vikten av Nazitysklands stöd kom att bli än mer betydelsefull när Italien annekterade 

Albanien och började förverkliga vissa av dess många territoriella anspråk.49 Slutligen kom det till ett 

fördrag mellan Nazityskland och Jugoslavien att den sistnämnda skulle gå med i Axelmakterna, men utan 

                                                 
46 Sojčić (2008), s. 53-57, se även Jelić-Butić, Fikreta, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941/1945, Zagreb : 

Školska Knjiga 1977, s. 30-39., för en mera detaljerad insyn i Italiens och Ustasas roll i geopolitiken. 
47 Italien gjorde anspråk på hela kustremsan samt stora delar av Hercegovina, Bosnien samt Kroatien. Se Sojčić (2008), 

s. 146-148. 
48 Sojčić (2008), s. 55. Sporazum översätts som 'överenskommelse';  
49 Ristović (1991), s. 36, 155. 
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att behöva ställa upp militärt.50 Det var åter igen enbart handelsförbindelsen och råvarorna som Hitler 

ville säkra för sitt stundande fälttåg mot Ryssland. Fördraget innebar också att det stundande fälttåget 

mot Grekland och Rumänien skulle underlättas. Fördraget tecknades den 25 mars 1941.51 Två dagar 

senare genomfördes en militärkupp med brittiskt stöd. Kungen och regeringen flydde utomlands till 

London. Trots att den nya kuppregeringen snart insåg vikten av att behålla status quo och undvika ett krig, 

var kuppen i sig det avgörande momentet. Hitler förlorade förtroende för Kungariket Jugoslavien, 

kuppregeringens försök att ratificera alla utländska fördrag med Nazityskland till trots.52 Vlatko Maček 

bestämde sig för att stödja kuppregeringen i förhoppning om att hans stöd skulle övertyga Nazityskland 

om att kuppen inte ändrade utrikespolitiken: med andra ord trodde Maček sig kunna undvika ett krig på 

detta sätt.53 Det hjälpte dock inte och redan den 6 april invaderades kungariket och bröts sönder på några 

dagar. I Zagreb och flera andra kroatiska städer välkomnades de tyska soldaterna som befriarna av 

kroaterna. Utropandet av en kroatisk stat följde snart, men det var inte Maček, ledaren för det största 

partiet som tog initiativet utan Slavko Kvaternik, en av ledarna i Ustaša-rörelsen, som den 10 april 1941 

utropade den Självständige Kroatiske Staten Nezavizna Država Hrvatska (NDH) i Ante Pavelić namn. 

Ustaša-rörelsen var tidigare märkt som en terroristisk organisation och lyckades komma till makten 

eftersom Maček upprepade gånger frånsade sig ett samarbete med tyskarna. Mussolini föreslog då Pavelić 

eftersom han trodde sig kunna få inflytande via hans tidigare protegé i statsbildningsprocessen samt (de-

facto) ta makten vid kustremsan, vilket också skedde.54 

 

Skapandet av en ny stat: gränsdragningen  
Den här snabba utvecklingen och de nya aktörerna på Västra Balkan fick stora konsekvenser och 

resulterade i ett fullständigt krig med mellan tre till sex och i vissa fall även fler inblandade grupper – 

beroende på regionala skillnader.  Kungariket Jugoslavien bröts ned i mindre enheter där Serbien 

ockuperades och Slovenien annekterades av Tyskland. Italien annekterade delar av kustremsan samt 

Ungern och Bulgarien utökade sig på annat håll. Den nyskapade staten NDH omfattade både dagens 

Bosnien och Hercegovina samt Kroatien. Staten utropades den 10 april 1941 i Ante Pavelić’ namns och 

stod under beskydd av Tyskland och Italien. 

                                                 
50 Sojčić (2008), s.77. 
51  Nenezić, Dragan S., Jugoslovenske oblasti pod Italijom: 1941-1943,  Beograd : Vojnoistorijkski institut vojske 

Jugoslavie 1999, s. 32; Sojčić (2008), s. 74-79. 
52 Dulić (2005), s. 73. 
53 Sojčić (2008), s. 126-132. 
54 Jelić-Butić (1977), s. 36-39. 
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NDH var uppdelad i en tysk och en italiensk intressesfär. Demarkationslinjen drogs diagonalt från 

nordväst till sydost (se karta 2). Den Italienska intressesfären – söder om demarkationslinjen – var 

uppdelad i tre zoner, där den första i praktiken var helt ockuperat och där varken den kroatiska armén 

eller ustašaförband fick vistas. I den andra zonen var NDH-statens inflytande starkt begränsad, först i 

den tredje zonen hade de mer 

eller mindre fri tillgång. Som 

framgår på karta 255 låg den 

första zonen längs kusten, 

den tredje närmast den tyska 

intressesfären. Allt norr om 

demarkationslinjen tillföll 

den tyska intressesfären. 

Hitler upprepade ett flertal 

gånger - innan och under 

ockupationen av Jugoslavien 

- att Tysklands intresse var 

rent ekonomiskt. Detta 

återspeglas i de romska 

fördragen som underskrevs 

den 8 april 1941. De centrala 

gruv- och industriområden låg norr om demarkationslinjen och i det ockuperade Serbien.56 Det tyska 

inflytande var ändå påtagligt i NDH. Under ledning av den tyske generalen Glaise von Horstenau 

skapades en kroatisk armé och tyskarna hade även egna trupper stationerade i Kroatien för att säkra sina 

intressen, även om den största delen till en början var förlagd till Serbien. Den kroatiska armén saknade 

full befogenhet i delar av den italienska zonen och tyskarna hade inga alls innan Italien kapitulerade.57 

Italienarna kommer inte att diskuteras mer utförligt, eftersom Banija låg utanför den italienska 

intressesfären. 

 

Den etniska konflikten 

Ustaša-rörelsen och dess ideologiska rötter 
Under mellankrigstiden var ustaša-rörelsen en marginaliserad grupp av radikalt nationalistiska kroater. 

De hade sina rötter i ett litet radikalt parti, Hrvatska Stranka Prava (HSP: kroatiska rättspartiet), som 

                                                 
55 https://marxists.anu.edu.au/subject/yugoslavia/images/maps/1941-dismemberment.jpg, sist åtkommen 2014-06-19, 

kl. 11:09. 
56 Redžić, Enver, Bosna i Hercegovina u drugom svetskom ratu, Sarajevo: OKO (1998), s. 22-23, men inte alla gruvor, 

till tyskarnas stora missnöje; Nenezić (1999), s. 69. 
57 Nenezić (1999), s. 68, 78. ; Redžić (1998), s. 24.; Sojčić (2008), s. 145-146. 

Karta 2. Jugoslaviens uppdelning april 1941 
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grundades under 1800-talet. Partiet förespråkade ett självständigt Kroatien. Den främsta ledaren och 

ideologen var Ante Starčević. Hans och partiets viktigaste utgångspunkt var förvärvandet av en 

självständig kroatisk stat.58 Den tanken fick med tiden en bred spridning och kom att påverka den politiska 

traditionen.59 Inom HSP utvecklades konceptet pravaštvo som baserades på förmenta historiska rättigheter 

och kopplades till landet: det kroatiska folket som försvararen av västvärldens civilisation och 

kristendomen och med en utpräglad rätt till sin egen stat på ett definierat territorium.60 Det här konceptet 

spelar också under andra världskriget en framträdande roll, men i en mycket mer exkluderande tolkning. 

I Starčević HSP var partiet snarare liberal än nationalkonservativ och saknade den tydliga klerikala 

kopplingen som återfinnes efter Frank och under Pavelić. Ante Pavelić var en av dess ledare under 20-

talets senare del och det var då han lärde känna de än mer radikala exilkroaterna på sina resor i Europa. 

I Italien organiserade Ante Pavelić en liten terroristisk rörelse, som hölls i schack av Italien. När den 

kroatiska staten utropades den 10 april 1941 i Pavelić’ namn, så välkomnades detta - trots förlusten av 

kusten - av stora delar av befolkningen, inte minst kyrkan. Det här kan kopplas till idén om förvärvandet 

av en kroatisk stat, något som sedan Starcevic och den iliriska rörelsen61 hade florerat i kroatisk kultur 

och politik och således hade fått en plats i den kroatiska identiteten. Ustaša-rörelsen var en marginaliserad 

terroristisk rörelse under mellankrigstiden och de hade knappast stöd bland den kroatiska befolkningen 

och deras ytterst serb-fientliga retorik saknade en bred förankring. När de kom till makten hade de mellan 

2000 och 4000 medlemmar, varav 500 var exilkroater.62 Denna lilla bas förde olika saker med sig. Delvis 

betydde det att ustašan var beroende av den redan existerande jugoslaviska administrationen och de som 

jobbade inom denna på lokal nivå. Delvis behövdes ideologin förpackas så att den kroatiska delen av 

befolkningen kunde identifiera sig med den, men också muslimerna. Stödet som behövdes hämtades hos 

de traditionella anhängarna av HSS, bondepartiet, genom att anspela på det agrara samhället och den 

centrala rollen bonden hade i samhället.63 Ustašas statsideologi var organisk, kollektivistisk; det kroatiska 

folket skulle ses som en familj, där patriarken var Ante Pavelić, Poglavnik (överhuvud). Folket skulle liksom 

barn lyssna på sin fader. Ideologin var exkluderande för dem som inte ansågs vara del utav familjen.64 Det 

som gav staten dess legitimitet och definierade den nationella tillhörigheten byggdes på tre hörnstenar: 

(i) den historiska rätten som både definierade de territoriala anspråk och framställde kroaterna som 

                                                 
58 Vilket fortsatt var av största vikt, se Jelić-Butić (1977), s. 22. 
59 Biondich (2005), s. 74-77 ; Jelić-Butić 1977), s. 13-18, s. 23. 
60 Det framgår bland annat i Starčević’ tal den 26 juli 1861 i Sabor (det kroatiska parlamentet) där han ropar upp till att 

Kroatien ska ha samma ställning som Ungern i Habsburgska riket. I Starčević, Ante, Bratulić Josip (red.), Izbor iz djela, 

Vinkovci : Riječ 1999, s. 23-42.; Biondich (2005), s. 77-78. 
61 Ilirism var främst en litterär och elitär rörelse som också i hög grad var politisk. Målet var att skapa ett enat 

sydslaviskt rike (Jugoslavija: sydslavien) för att kunna stå emot de större grannländerna. Den kroatiska uppfattningen av 

Ilirism skiljde sig dock från serbenien Storserbiska aspirationer. För vidare läsning se: Tanner, Marcus, ”Illyrianism and 

the Croation Quest for Statehood”, Daedalus, Vol.126, No. 3 (summer 1997), s. 47-62. 
62 Dulić (2005), s. 81.; Biondich hävdar att rörelsen inte hade mera än 10 000 medlemmar. I vilket fall var den 

marginell. (Biondich (2005), s. 79. 
63 Dulić (2005), s. 84.; Sojčić (2008), s. 170-171, 189. 
64 Sojčić (2008), s. 164, 188-189. 
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kristendomens och därmed civilisationens försvarare, (ii) den katolska religionen samt (iii) kulturen.65 

Kulturellt sett identifierade sig kroaterna med en central europeisk, katolsk kultur. Båda den första och 

den andra punkten är starkt kopplade till det tidigare konceptet Pravaštvo. Ustaša-rörelsen försökte med 

denna allmänna uppfattning skapa en bild av serberna som motsatsen. De ansågs av Ustaša vara 

barbariska och bysantinska, representanter för den östra, lägre kulturen.66 Den centrala plats som 

serbfientligheten intog inom ideologin var kopplat till ideologins essens, det vill säga stats-kulten eller 

rätten till en egen kroatisk stat: 

 

The Ustase had sworn themselves to independence at all costs, and now they were determined to preserve it 

by all available methods. They saw the preservation of  this attenuated independence as inseparable from a 

resolution of  the Serb Question.67 

 

Fiendebilden av serberna var således kulturellt och eventuellt politiskt, men inte nödvändigtvis etniskt 

definierad, så som i judarnas eller romernas fall. Genom den kulturella definitionen kunde serber via 

denationalisering accepteras. Utöver den serbfientliga hållningen anammades en stark antisemitisk 

retorik. Regimen sökte aktivt lösa sina självdefinierade problem. Inom loppet av ett par veckor 

introducerades Nurnberglagarna i NDH och judarna uteslöts från samhället.68  

 

Befolkningssammansättningen 
NDH var en multietnisk stat, där de etniska kroaterna utgjorde lite mera än hälften av befolkningen, 

serberna 30 %, muslimerna 17 %, judar, romer, volksdeutsche med mera utgjorde resten.69  Kroaterna var 

knappast en majoritet i sin egen stat. Serberna, som utgjorde ca 1.7 miljoner, bodde utspridda i Bosnien 

och Hercegovina och Kroatien, främst i Krajina, den gamla militärzonen mellan dagens Bosnien och 

Hercegovina och Kroatien. Befolkningssammanställningen skulle lösas på olika sätt. Först och främst 

definierades den muslimska befolkningsgruppen som etniska kroater.70 Härigenom säkrades den 

kroatiska majoriteten inom den nya staten och den muslimska befolkningsgruppen pacificerades genom 

att garantera dem säkerhet. Till antalet var varken judar eller romer ett stort problem för den nya staten, 

serberna som däremot utgjorde 30 % av landets invånare var det. Den nya regimen hade olika idéer om 

hur de skulle handskas med detta. Det finns ett citat som tillskrivits Mile Budak om att en tredjedel skulle 

dödas, en tredjedel deporteras till Serbien och en tredjedel assimileras. Citatet visar de olika lösningarna 

                                                 
65 Jelić-Butić (1977), s. 22-25.; Dulić (2005), s. 85. 
66 Dulić (2005), s. 88. 
67 Biondich (2005), s. 80. 
68 Babić, Goran (red), Ustaški Zakoni, Adeona Stručna Knjiga, Belgrad : 2000, s. 18-23, 26, 28, 34, 38-41, 46-61, 65-70 

m.m. De lagarna som återfinns här är bland annat den tyska definitionen av vem ansågs vara jude. (Zakonsku odredbu o 

rasnoj pripadnosti, den 30e april 1941), krav på registrering av judar och deras egendom (Obrazac 1. Obavezne prijave 

imetka Židova samt Obrazac 2. Obavezne prijave Židovskih poduzeća, odnosno poduzeća, koja u cijelosti ili 

djelomično pripadaju Židovima) m.m.; Sojčić (2008), s. 239 . 
69 Dulić (2005), s. 79. 
70 Jelić-Butić (1977), s. 47. 
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som diskuterades och i viss mån tillämpades.71 Även om citatet inte är belagt och en sådan plan således 

inte kan bevisas, så användes dessa tre metoder. Vare sig det gäller tvångskonvertering, 

tvångsförflyttningar eller massakrer, så handlar det om grova kränkningar och i grund och botten är det 

våldshandlingar mot en lokalbefolkning.  

 

Våldet och våldsexcesserna riktade mot den serbiska befolkningen ledde snart till stor social oro och 

lokala motståndsgrupper som utvecklades till två större motståndsrörelser: partisanerna och četnikerna. 

Četnik-rörelsen var, som dess främste forskare Jozo Tomašević framför, ingen enhetlig rörelse samtidigt 

som beteckningen četnik ofta använts synonymt för alla serber, vare sig de tog upp vapen för att försvara 

sig själva och sin by eller ingick i rena guerillaförband. Četnik-rörelsen var dessutom splittrad och saknade 

en stark ledare. Ravnogorski Pokret under ledning av general Draža Mihajlović var visserligen den 

viktigaste četnik-rörelsen med stöd av exilregeringen i London och britterna. Han saknade dock kontroll 

över stora delar av sina trupper – även över dem som officiellt hade anslutit sig till honom. Om vi i Östra 

Bosnien och i Serbien ännu upp till en viss mån kan prata om Mihajlović' četniker, så gäller det knappast 

de som var aktiva i Västra Bosnien och i stora delar av Krajina. Bristande kommunikation lär vara en 

bland anledningarna.72 Med detta sagt bortser jag inte från de extremt nationalistiska inslagen och starkt 

exkluderande retoriken, som var förhärskande hos många av de četnikförband som spreds över Bosnien 

och Hercegovina samt delar av Kroatien. Kortfattad kan četnikerna beskrivas som serbiska nationalister 

och rojalister, som ville återskapa Kungariket Jugoslavien under den serbiska monarken och serbisk 

hegemoni. I den här avsikten kan även četnikernas agerande tolkas inom ramen för den etniska 

konflikten.73 Däremot spelar četnik-förbanden ingen viktig roll i Banija, eftersom de var väldigt 

marginaliserade och inte hade ett större inflytande.  

 

Den strategiskt-ideologiska konflikten 
Den etniska konflikten som ”nationalstaten” NDH förde med sig var inte den enda konflikten som 

kännetecknade regionen. Under krigets gång blossade en konflikt mellan partisaner och 

fascister/nationalister upp. Det var en konflikt som kom att förhärska under året 1942 fram till krigets 

slut. Jag har valt att nämna denna konflikt en strategisk-ideologisk konflikt av två skäl. Den första är den 

iögonfallande ideologiska skillnaden mellan kommunism och fascism, som inte på något sätt är speciellt 

för just Västra Balkan, men som är ett fundamentalt inslag i konflikten. För det andra var konflikten inte 

enbart ideologiskt betingad. Den var i högsta grad en motståndsrörelse mot de fascistiska staternas 

                                                 
71 Hoare, Attila Marko, ”Genocide in the Former Yugoslavia Before and After Communism”, Europe Asia Studies, 62:7 

(2010) , s. 1202. 
72 Tomašević, Jozo (1975), s. 155-162.  
73 Hoare (2010), s. 1202-1203.; Hoare, Marko Attila, Genocide and resistence in Hitler’s Bosnia: The Partisans and the 

Chetniks, 1941-1943, Oxford : Oxford University Press 2006, s. 156-160.; Četnikernas retorik och våldshandlingar 

riktade sig främst mot muslimer, men även mot kroater. Anti-semitism var likaså utbredd. četnikerna hade även stora 

ideologiska tvister med partisanerna och i denna konflikt hamnade de på samma sida som Axelmakterna. 
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agerande på Västra Balkan: en konflikt om kontroll och makt över en region och dess resurser, för att 

kunna skapa en annan typ av stat. Inom ramen för denna konflikt spelar det tredje rikets Tyskland och 

Italien en direkt stor roll.74 För det första fanns de ideologiska motsatser, för det andra hade alla parter 

ett visst anspråk på regionen och/eller dess resurser. Tyskarna hade sitt utpräglade ekonomiska intresse, 

vilket syns i själva uppdelningen av Jugoslavien och NDH i en tysk och en italiens intressesfär. Italienarna 

hade territoriella anspråk på kustremsan och större delar av Hercegovina, i linje med deras politik för att 

återskapa ett mare nostrum – att omfatta Medelhavet.75 Italienarnas officiella intressezon och därmed deras 

inflytande omfattar dock inte Banija. Därför diskuteras de inte mera utförligt i denna uppsats. Četnik-

rörelsen allierade sig med tyskarna och italienarna för att kunna motverka partisanerna inom ramen för 

den strategisk-ideologiska konflikten.76 Partisanerna kämpade för en kommunistisk stat och mot de 

fascistiska aktörerna som fanns. Även partisanerna kommer att belysas vidare i själva undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
74 Se bland annat Jonathan Gumz‘ diskussion av Tyskarnas politik och våldsretorik i Kozara, Gumz (2001); Redžić 

(1998), s. 50-53. 
75 Nenezić (1999), s. 13-15. 
76 Redžić (1998), s. 41.; Hoare (2010), s. 1202. 
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KAPITEL 1: Den etniska konflikten i Banija 
 

Kort efter att den Självständiga Kroatiska Staten NDH grundes, satte ustaša regimen igång med att 

organisera staten och utbreda ustaša-organisationen. Nyckelpositionerna inom byråkratin säkerställdes 

genom att ersätta tjänstemännen med lojala ustaša och alla andra politiska partier förbjöds. Rensningar 

bland kroatiska politiker och politiskt aktiva skedde i linje med detta.77 Högsta ustaša-organet låg i Zagreb 

och leddes av Pavelić tillsammans med 12 ledande ustaša. Det fanns tre olika områden som högkvarteret 

jobbade med: ustaša-militärförbanden; den politiska organisationen samt säkerhetstjänsten. Ustašamilisen 

organiserades regionalt, med enheter i byarna, kommunerna mm. Konkret betydde detta att det i varje 

kommun fanns ustaša.78 De män som gick med kom ofta från hemkommunen och de var kända hos 

lokalbefolkningen. Det lokala huvudkvarteret förlades vanligtvis till skolan/stationen eller så ockuperades 

ett serbiskt hem för dessa ändamål. Den kroatiska befolkningen organiserades i föreningar, mycket likt 

dess tyske förebilder som Hitlerjugend och Bund Deutsche Frauen.79 Säkerhetstjänsten (UNS; Ustaška 

Nadzorna Služba) hade uppgiften att ”undersöka, förfölja och arrestera serber, judar, kommunister, 

regimkritiker och andra ’oönskade element’.”80 Eugen Kvaternik ansvarade för säkerhetstjänsten.81 Det 

är UNS och ustašamilisen som är mest framträdande i den här uppsatsen. 

 

De nya makthavarna dröjde inte med förverkligandet av sitt program. Inom loppet av några veckor antogs 

raslagarna – stort sett desamma som Nürnberg lagarna – som i första hand var riktade mot judar och 

romer.82 En av lagarna som i synnerhet riktade sig mot serber var det förbud som utlystes den 25 april 

1941 mot användning av kyrilliska i offentligt och privat bruk samt bannlysningen av alla kyrilliska 

dokument i hela landet under hot av en bot på 10 000 kuna.83 Även om mitt källmaterial inte påvisar 

denna typ av böter, så illustrerar lagen ändå regimens snabba manövrering i fråga om etniskt och kulturellt 

exkluderande. Detta syns också i den första arresteringsvågen som berörde den serbiska eliten. Redan i 

slutet av april arresterades de första prominenta serberna i Glina och försattes i ett fängelse i Zagreb. 

Under de följande veckorna arresterades flera till. De skickades slutligen alla till koncentrationsläger och 

många dog där.84 Liknande skedde på annat håll i Banija.  

 

                                                 
77 Sojčić (2008), s. 168-170, 208. 
78 Jelić-Butić (1977), s. 25. 
79 Sojčić (2008), s. 169. 
80 Sojčić (2008), s. 168. 
81 Dulić, s. 83, Jelić-Butić, s. 112. 
82 Lagliga Förordningen om Medborgarskap; Lagliga Förordningen om olika Tillhörigheter; Lagliga Förordningen om 

Skyddet av det Ariska Blodet och Äran av det Kroatiska Folket; återfinnas i Babić, Goran (red.), Ustački zakoni, 

Belgrad : Adeona „Stručna Knjiga“ 2000, s.18-23. 
83Zločnici Nezavisne Države Hrvatske 1941. knj 1, dok.br 11-12, s.16-17.; Babić (2000), s. 15 : Zakonska odredba o 

zabrani ćirilice. (Den lagliga förordningen på förbud av kiriliska). 
84AJ103-114-421/425, s. 70-71. 
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Ustašan var således redan mycket aktiv under de första veckorna efter statens grundande, främst i Glina 

och i de andra administrativa centra. Dessa första veckor kännetecknas av häktningar. Många av dem som 

häktades släpptes dock. Däremot utnyttjades serbernas utsatthet i vardagen. Janko Serbula vittnar om hur 

två ustaša kom till hans by Kosna kort efter NDH:s grundande. De tog vapen och annan egendom från 

byborna, i synnerhet pengar och värdesaker. Hans bror Milan blev av med sitt gevär och därpå arresterad. 

Han släpptes först när en lösensumma betalades.85 De första större aktionerna påbörjas i maj månad 

1941: I närheten till Dvor arresterade ustaša-ledningen prominenta serber, präster, lärare86; den 4e maj 

plundrades byn Donja Bačuga av ett kompani ustaša från Petrinja blandad med reguljära trupper. De 

letade efter vapen och arresterade ca 30 bybor, varav tre skjöts emedan resten släpptes. Många i byn, män 

och kvinnor, misshandlades. Något liknande hände i Veliki Šušnjar, när samma kompani passerade dem 

samma dag.87 

I Glina beordrade ledningen att arrestera alla serbiska män från 16 år och uppåt. Detta skedde natten 

mellan den 11 och 12 maj 1941.88 De som arresterades fördes bort till domstolen i Glina. Därifrån 

transporterades de med lastbil till Hadjer eller Prekopa för att massakreras. I Prekopa mobiliserades 

kroatiska byborna med spade och hacka för att gräva massgravarna – enligt deras utsaga skedde det under 

vapenhot. En av dem vittnar om hur två lastbilar körde hela natten av och an i femton omgångar med 

män från Glina. Männen fördes i grupper på 10-15 från lastbilen till massgraven, där de dödades med 

knivar.89 

 

De här tre händelserna är visserligen inte de enda som sker under maj månad, men de sammanfattar olika 

typer av maktutövning och våld gentemot den serbiska befolkningen. För det första är det arresterna 

bland eliten: välrenommerade serber i den lokala gemenskapen.90 Denna typ av handling är 

återkommande i många etniska konflikter, där internering av eliten förlamar handlingskraften av den 

etniska gruppen, då de stannar kvar utan den traditionella ledningen och ofta också utan kunskap och 

utbildning. Det här steget ses också som grundläggande i upptrappningen av en etnisk konflikt och som 

förutsättning för etniska rensningar och folkmord.91 För det andra gäller det plundringar och 

brandskattning av byar. Denna typ av överfall på civilbefolkningen är den vanligaste, men har många olika 

anledningar och mål. Den osäkerheten och de till synes godtyckliga överfallen och arrester är det som 

präglar regimens terror mest. De överfall som görs är dock sällan fullt godtyckliga, även om våldet som 

används kan vara det. Till exempel var utpressning och förfrågan om mutor i större utsträckning av 

                                                 
85AJ110-406-237. 
86AJ103-114-421/425, s. 55-69. 
87AJ110-496-478/479, dos. 5120; AJ110-260-741/742, dos. 1222. 
88AJ110-304-954, dos. 1466; AJ110-435-599, dos. 3847. 
89AJ110-406-238, dos. 4513. 
90 Se även AJ110-279-636, dos.1380; AJ103-114-421/425, s. 70. 
91 Se Dulić, „Rethinking Violence…“, unpubl., s. 5.  
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personligt intresse (att berika sig) än ett statligt intresse. Den lokala sammanhållningen som Kalyvas 

framhäver för det selektiva våldet kan även tänkas spela in här. Huruvida den serbiska befolkningen eller 

enskilda familjer utnyttjades kan mycket väl ha berott på de sociala relationerna sedan innan. Däremot 

kan konfiskering av vapen kopplas till säkerhetsskäl och en minskad försvarsmöjlighet hos serberna. Den 

tredje händelsen illustrerar en helt annan typ av våldshandling gentemot den serbiska civilbefolkningen. 

Det är första gången som ett befäl yttras om att arrestera varenda serbisk man över 16 år med avsikten 

att massakrera dem. Arresterna är välorganiserade. Under förevändning av ett förhör arresteras männen 

i hemmet, samlas vid domstolen och transporteras samma natt i lastbil till Prekopa eller Hadjer, några 

kilometer norr om Glina för att dödas. Det exakta antalet offer har jag inte kunnat spåra, men det ligger 

någonstans runt 500 män.92 Det här är den första stora organiserade massakern som sker i Banija och en 

av de första i NDH. Det dröjer till slutet på juli 1941 förrän omfattande våldshandlingar återigen förläggs 

till Glina.  

 

Våldets utformning och offer 
Under månaderna april-december 1941 har 120 våldstyper registrerats, fördelad över 63 tillfällen. 

Resultaten redovisas i tabell 1 nedanför. Under år 1941 utgör massakrerna 63,5 % (eller 40 stycken) av 

alla våldstillfällen (63 stycken).  Därmed är just massakrerna den långt vanligaste våldshandlingen i mitt 

källmaterial. Även lemlästning utgör en betydlig procentsats (23,8 %). 

 

1941 Antal 

våldstyper 

 

* Antal 

våldstyper i  %  

 Antal 

våldstyper 

 

* Antal 

våldstyper i % 

Massaker 40 63.5 Kulturell  

Egendom 

4 6.4 

Kollateralt  

Våld 

0 0 Administrati

on 

0 0 

Strid 2 3.2 Järnväg 1 1.6 

Sexuellt  

Våld 

2 3.2 Privat  

Egendom 

21 33.3 

Lemlästning 15 23.8 Vägspärr 0 0 

Särskilt 

utpekad 

9 14.4 Fördrivning 8 12.7 

annat 18 28.6    

I de allra flesta fallen är inte stympning målet utan ett medel. Fall av lemlästning är relativt vanliga i 

samband med massakrer eller annat våld, men framträder sällan som en fristående våldshandling. I lite 

mera än en fjärdedel av fallen är det tal om annat våld. Den här termen kan vara lite missvisande eftersom 

den inkluderar arrester där offren varken var särskilt utpekade bortom deras etniska tillhörighet eller där 

syftet med arresten ter sig oklart. I den här gruppen ingår således också de som arresterades för att 

                                                 
92 AJ110-406-238; AJ110-264-267; AJ110-304-954/959; AJ110-435-597/599; AJ103-114-421/425, s. 71 

Tabell 1. De olika våldstyperna 

under år 1941 i Banija. Baserad på  

min sammanställning av 

källmaterial från Arhiv Jugoslavie, 

samling 110 och 103. 
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deporteras till Tyskland eller Serbien, de som hamnade i koncentrationsläger och de som hamnade i 

fängelse. Annat våld är således en kategori som inte var fatal vid själva arresten eller direkt därpå, även 

om dess följder kunde bli det. 

 

Vi återvänder till överrepresentationen av massakrerna under första krigsåret. Det finns två viktiga 

observationer när det gäller massakrerna. För det första var offren i alla 40 fall serber och förövarna 

antingen regimen eller plundrande regimtrogna förband (ustašamilisen). För det andra skiljer sig storleken 

på massakrerna signifikant åt. Inledningsvis har påpekats att en massaker definieras som en våldshandling 

där två eller fler civila blir mördade samt att urvalet är helt urskillningslöst. (för att skilja det från selektivt 

våld). Vilka var då massakrerna och hur såg de ut? Bortsett från massakern i Hadjer och Prekopa, som 

nämndes inledningsvis, finns det 5 större massakrer i Grabovac, Glina, Mečenčani samt vid två tillfällen 

i Kostajnica. I Mečenčani är det en lokal massaker, där en extern aktör i form av ustašaförband plundrar 

byn och massakrerar befolkningen, 74 män, kvinnor och barn omkommer.93 De övriga massakrerna är 

välorganiserade och omfattar flera byar.  

 

Glina 
Som nämnts ovan fick ustašas maktövertagande en direkt påtaglig följd, främst för judar, serber och 

romer, men även i viss mån för kroater. Under det första krigsåret står Glina och dess närområde ett antal 

gånger i centrum för massakrer. Många överfall och brandskattningar utövades visserligen på 

landsbygden, men den centrala händelsen – som blev lång vida ökänd – skedde i själva staden. I Glina 

skedde politiska förändringar efter regimbytet och de personer som innehade nyckelpositionerna i 

samhället ersattes. De nya nyckelpersonerna blev Dragutin Imper, polischef; Dr. Rebok; Dr. Mirko Puk, 

justitieministern och dr. Mirko Jerec, jurist och distriktchef. Mirko Puk är möjligen undantaget, eftersom han 

tillträdde som justitieminister. Det var dessa män som stod bakom massakern i Glina kyrka och som var 

närvarande. Förutom att de var höga funktionärer och hade direkta kopplingar till regeringen, kom de 

från Glina och kände varandra redan under 30-talet.94  Regeringen kan således antas ha vetat exakt vad 

som pågick. 

 

Massakern i Glina kyrka 
I mångt och mycket refereras det i källmaterial, propaganda- och vetenskapligt material till massakern i 

Glina kyrka som en bland de första stora organiserade massakrerna. Att detta har gjorts beror kanske 

mest på den dokumentation som finns: ett vittne som överlevde genom att spela död; en katolsk präst 

som enligt egen utsaga försökte hjälpa de utsatta serberna, men som i materialet från exilregeringen 

                                                 
93 AJ110-373-883/884; AJ110-486-213/214; AJ103-114-421/425, s. 67. 
94 AJ110-304-954; AJ110-304-957b/958r.; Detta kan förvisso vara en efterhandskonstruktion, men att de kom från Glina 

och redan var kända där är det ingen tvekan om. 
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återfinns bland de anklagade ustaša; kroater som bodde granne med kyrkan; en domobran som deltog i 

massakern. Alla vittnar om att ustašan inte gjorde sig någon möda att dölja vad de höll på med. Vad var 

det då som hände? 

 

I slutet av juli månad 1941 arresterades den serbiska befolkningen i och omkring Vrgin Most och 

Topuška, väster om floden Glina samt serber i Glinas närområde.95 Förevändningen som användes var 

antingen döden av en ustaša eller att de skulle konverteras till den katolska tron i Glina.96 Väl framme 

spärrades en del in i den ortodoxa kyrkan och en del vid domstolen. Massakern som skedde i själva kyrkan 

blev mest ökänd. De som bodde i närheten vittnade hur de under hela natten hörde skrik och rop, såg 

ustaša i bloddränkta kläder samt såg hur lastbilar transporterade lik bort från kyrkan, natten igenom.97 

Vad som hände inne i kyrkan finns det tre vittnesmål om. Hilmija Berberović var soldat när han skickades 

till Glina. Efter att ha varit stationerad där ett antal dagar kom ustaša från Zagreb och Petrinja till staden 

98, med dem kom även befälet att arrestera alla ortodoxa män mellan 20-45. De som arresterades fördes 

till fängelset i Glina. Fängelset fylldes på tills det var fullt. Först efter det togs de till kyrkan för att dödas, 

det var redan sent på kvällen och mörkt. Tillsammans med ca 15 andra fick Hilmija uppdrag att delta i 

massakern, vilket han beskriver i förhöret. 

 

När vi gick in i kyrkan stannade officerarna vid dörren och tittade på vårt jobb, vi genomförde massakern. 

Mördandet genomfördes på sådant sätt att vi högg några direkt i hjärtat och några skar vi av halsen, andra 

knivhögg vi där vi kom åt. Om någon serb inte dött av första hygget, då slaktades han med kniv av ustašan. 

Under slaktningen var inget ljus tänd i kyrkan, istället fanns det särskilt utsedda soldater, som med ficklampor 

i handen lyste upp utrymmet för oss. Vid flera tillfällen hände det att någon serb anföll oss med knytnäven 

eller även sparkade någon i magen, men den [serben] blev direkt slaktad. (…) denna typ av slaktning 

påbörjades vanligtvis kl. 22 och dröjde till kl. 02 på morgonen. (…) Slaktningen i kyrkan upprepades 7-8 

gånger och jag deltog tre gånger.99 

 

Hilmija uppger att han var domobran (soldat i hemvärnet, den reguljära armén), inte ustaša och att han 

tillsammans med andra deltog i arresterna. Hans vittnesmål bekräftas till stor del av andra vittnesmål. Vad 

som däremot inte bekräftas är att vanliga soldater deltog i själva massakern. Istället hänvisas det ständigt 

till ustašan som i enstaka fall nämns vid namn.  

Pajo Vorkapić berättelse stannar vid kort innan massakern, eftersom han släpptes, på förfrågan av en 

lokal ustaša. De hade förut arbetat tillsammans för hemkommunen i Topuška. Innan han släpptes ut ur 

                                                 
95 AJ110, dos 1767; Själva Vrgin Most ligger precis utanför min region, men massakern skedde i Banija och var en 

bland de större.  
96 AJ110-113-552; AJ110-304-955; AJ110-304-975. 
97 AJ110-284-297/299; AJ110-264-260/262; AJ110-304-952; AJ110-264-267. 
98 Just bilden att det kom ustasa från Zagreb bekräftas av ett flertal vittnesmål, bl.a. AJ110-304-957, dos. 1767; AJ110-

304-955b/956, dos. 1767. 
99 AJ110-304-994/995, min översättning. 
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kyrkan beskriver han hur fångarna grovt misshandlades. Han beskriver även hur serberna från Topuška 

låstes in i kyrkan i Topuška och fick höra ”att vi skulle riva alla böcker och saker i kyrkan i små bitar (…) 

att kyrkan är skyldig till att vi kom hit.”100 Det skedde kvällen innan de transporterades till Glina. I hela 

Vorkapić vittnesmål nämns inte ett ord om konverteringar, även om det sägs ha varit förevändningen till 

massakern.101. Efter att han släpptes ut ur kyrkan återfick han inte sin frihet, utan skickades till ett 

koncentrationsläger vid Petrinja varifrån han lyckades rymma.102 Slutligen vittnar Ljuban Jadnak om 

massakern och dess grymma inslag. Han överlevde genom att spela död och rymma ut ur massgraven 

innan den hann stängas. Han var den enda som överlevde massaker.103 I kyrkan misshandlades fångarna 

åtskilda gånger och innan de kom dit fråntogs de allt av värde. Ett antal gånger fick de svära trofasthet 

vid Pavelić. Jadnak skriver ”[n]är det redan skymde hörde vi plötsligt en lastbil [stanna] framför kyrkan 

och ustašan kom in (…) skrikande: tänd omedelbart [stearin] ljuset så att man kan se. När vi hade tänt 

ljuset frågade de oss ’tror ni på vår Poglavnik, på vår NDH’ vi svarade att vi trodde.”104 Kort därpå började 

massakern. 

 

Offren transporterades till kyrkan från olika bygder i närheten, främst från Vrgin Most och Topuška. 

Förberedningarna för massakern pågick i ett antal dagar. Arresterna påbörjades ca två dagar innan själva 

massakern. Serberna fördes antingen direkt till kyrkan eller stängdes in på lokal ort innan de 

transporterades vidare. De inblandade ustašan var främst de förband som var aktiva i Glina och några 

från Zagreb, men även de lokala förbanden hjälpte till. Detta i samband med närvaron av höga 

funktionärer, främst dr. Mirko Puk, tyder på regimens direkta inblandning. Omfattningen av operationen 

blir ännu tydligare när de serbiska kvinnorna och barnen från samma orter blir internerade, en eller två 

dagar efter massakern. Den här interneringen väcker dock reaktioner. Så beskriver Franc Žužek, en 

katolsk kyrkoherde i Glina, att kvinnorna arresterades dagen efter och sattes i förvar. Enligt sin egen 

utsaga ”ingrep [han] för att släppa dem fria, eftersom de hade konverterat till katolicismen och att de som 

sådana åtnjuter skydd, i enlighet med inrikesministerns Artuković beslut.” Detta hjälpte inte, men efter 

att ärkebiskopen Stepinac själv ingrep, så släpptes de.105 Vart de skickades är dock inte helt tydligt, det kan 

ha varit hem eller till koncentrationsläger. Kyrkan själv förstördes några veckor efter massakern.106 

 

                                                 
100 AJ110-304-978, dos. 1767, min översättning. Originalet: “d imademo sve knjige i stvari u crkvi pocijepati na sitne 

komadiće (…) da nam je crkva kriva što smo tu došli“. 
101 AJ110-113-552. 
102 AJ110-304-982, dos. 1767. 
103 AJ110-304-962, dos.1767. 
104 AJ110-284-297/298, dos. 2457.; Min översättning, original: ”Kad se već smračilo iznenada smo čuli pred crkvom 

kamion i u crkvu su ustaše ušli vičući: palite odmah svijeće da se odmah vidi. Kad smo zapalili svijeće upitali su nas " 

dali vi ljudi vjerujete u našega Poglavnika u našu NDH" mi smo svi odgovorili da vjerujemo”. 
105 AJ110-304-954r, dos. 1767, Žužeks ingripande har också nämnts av andra vittnen, även serber. 
106 AJ110-304-951, dos. 1767. 
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De två massakrerna i Kostajnica 
Kostajnica består egentligen av två städer på var sin sida av floden Una. Bron i mitten var den enda 

förbindelsen dem emellan. Hrvatska Kostajnica, som ligger på den kroatiska sidan var den mindre staden, 

men våldshandlingarna berörde båda delarna. Kort efter grundandet av NDH ersattes den folkvalda 

borgmästaren Tomislav Pavisić med Angelo Clicarić och en grupp ustaša organiserades runtomkring 

honom och distriktchefen Pajo Katinčić. Efter deras tillträde arresterades vissa prominenta serber.107 

Först den 31 juli 1941, två dagar efter massakern i Glina kyrka, arresterades alla serber de kom åt. Serberna 

massakrerades sedan i staden eller närområdet. De lokala myndigheterna kallade på hjälp från Sunja för 

att arrestera den serbiska befolkningen. Varpå de misshandlades, rånades på allt av värde och jagades 

öppet genom staden till ett gammalt godsmagasin. Där satt de häktade fram tills de sköts på bron över 

floden Una eller vid en massgrav lite utanför staden. Att skjuta folk mitt på bron var synligt från båda 

städerna och förde dessutom med sig att den som inte skadades dödligt hade få chanser att överleva 

floden. Den första massakern tog ungefär 4 dagar.108 Båda män och kvinnor arresterades, men männen 

blev i större utsträckning mördade än kvinnorna. De skickades istället vidare till koncentrationslägret hos 

Crkveni Bok.109 Det lägret var i första hand avsett för deporteringar till Serbien.110 En månad senare, den 

31 augusti 1941 arresterades serberna i de omliggande byarna, fördes in till Kostajnica och avrättades där 

på samma sätt som vid första massakern. Även här skildes män och kvinnor åt. Männen skickas till 

Kostajnica och kvinnorna till Crkveni Bok. I båda fallen anges att de massakrerades. Jämför vi här 

massakern i Hadjer och Prekopa med den första massakern i Kostajnica, så går det att se några skillnader 

bland många överensstämmelser: (i) i Glina utsattes enbart den manliga befolkningen, emedan män och 

kvinnor var utsatta i Kostajnica. 111 (ii) Den lokala serbiska befolkningen blev öppet massakrerad i 

hemstaden, vilket inte skedde i Glina – även om båda orterna blev en scen för massakrer på befolkningen 

från landsbygden. (iii) Våldshandlingarna är sämre dokumenterade i Kostajnica än i Glina och det finns 

färre vittnesmål från Kostajnica. Den bilden som skapas med hjälp av vittnesmålen är långt mer rörigt 

och ger ett mindre organiserat intryck än i Glina utan att bli mindre statligt sanktionerad för det. Slutligen 

kom (iv) externa ustašaförband in för att hjälpa den lokala milisen, men först efter att de kallades in av 

Kostajnicas myndigheter under massakerns första dag. I Glina fanns de externa förbanden med från en 

början och de verkar ha haft en organisatorisk roll, inte enbart en stödjande roll.  

 

Grabovac: en hämndaktion? 
I Glina och Kostajnica var massakrerna inte en direkt följd av sabotage eller en utlösande händelse. I 

fallet Grabovac finns denna aspekt med. Efter en nattlig attack på Grabovac järnvägsstation genomförs 

                                                 
107 AJ103-114-421/425, s. 66-67. 
108 AJ110-373-885/887r, dos. 3161. 
109 AJ110-373-888, dos. 3161. 
110 Karakaš (2011), s. 804. 
111 AJ110-373-885r, dos. 3161; AJ110-373-887, dos. 3161. 
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en storskalig massaker/hämndaktion som pågick under ca tre dagar. Anfallet på stationen skedde natten 

till den 24 juli 1941, kl. 02:30. Enligt de kroatiska myndigheterna var det ca 20 serbiska män som rånade 

stationen Banijski Grabovac, förstörde kommunikationsmedlen, fönstren samt kom över två gevär. De 

dödade och rånade Domenik Cimbaro på 20 000 dinar. Han arbetade för järnvägen och bodde i närheten. 

Även järnvägsvaktens byggnad blev attackerad och skadad inklusive en väktare och spårvägsarbetare.112 

Attacken fick storskaliga följden när order gavs om att arrestera både den lokala serbiska befolkningen 

och den i omnejden. De dömdes till döden. Enligt regimens egen utsaga arresterades ca 400 och antalet 

dödsdömda är betydligt lägre.113 De andra uppgifterna varierar däremot mellan 800-2000 offer. Den 

serbiska befolkningen i ett flertal närliggande byar berördes: i Lušcane mm., alla i Šamarica, centrala 

Banija114 På plats händer följande: Ustaša från Petrinja och Glina arresterar på morgonen de lokala 

byborna samt alla (serbiska) arbetare som jobbar för järnvägen i det samhället och i närheten. Dragutin 

Imper, den senare polischefen i Petrinja, Ivan Turki och Božidar Cerovski, lokal befälhavare för ustašas 

polismilis, var bland de ustašan som koordinerade hela aktionen. Det var också under Cerovskis ledning 

som de närliggande byarna och skogen genomsöktes.115 De arresterade järnvägsarbetarna utfrågades 

huruvida de hade skurit av telefonledningen till Glina. En av dem var Borota, stationschef  i Vlahovići 

eller Maja. Han hade oturen att Ivan Turki utpekade honom som syndabock varpå han under ett flertal 

gånger blev misshandlad och dog under tortyr.116  

 

Jelka Cimbaro, den mördade Domeniks hustru och Dragutin Laboš, en kroatisk järnvägsarbetare, vittnar 

om vad som skedde under de tre-fyra dagarna som samlingen och massakern pågick. Laboš kom till 

Grabovac för att göra en skadebedömning och för att reparera telefonen och telegrafen. När han kom 

fram fanns det redan arrestanter på plats, en av dem den nämnda Borota. Under de tre dagarna Laboš 

arbetade på stationen rensades alla passerande tåg på den serbisk-ortodoxa befolkningen117 Hela dagen 

tillfördes nya serbiska fångar. På natten mördades de. Så gick det till i fyra dagar. Jelka Cimbaro bekräftar 

den bilden. Hon vittnar dessutom om ständig misshandel, hur fångarna grävde sina egna gravar och 

arrester av alla serbiska män, kvinnor och barn i Grabovac. Cirka hälften av kvinnorna och barnen 

släpptes på första kvällen, emedan de andra tidigt nästa morgon transporterades till Petrinja.  Jelka 

Cimbaro blev mera inkluderad av ustašan än Labos. De visade henne bland annat torterade män som 

påståtts hade mördat hennes make.118 Den 25 juli anlände Eugen Kvaternik, chef  för säkerhetstjänsten 

                                                 
112 Zločnici TOM 1 knj 1, dok.br.155, s. 380-381. 
113 Zločnici TOM 1 knj 1, dok.br.155, s. 380-381; De flesta vittnen refererar till ca 1000 offer, högste antalet som nämns 

är 4000. 
114 AJ110-304-959. 
115 AJ110-486-216; TOM 1 knj 1, dok.br.155, s. 380-382. 
116 AJ110-486-216/218, s.1-5; AJ110-486-219r, s. 8. 
117 AJ110-486-218r; Laboš hänvisar egentligen till alla ortodoxer, men religionsbeteckningen används ofta synonymt för 

serberna. 
118 AJ110-486-219r; AJ110-303-502; även en deltagande ustaša vittnar om tortyr och det ständiga våldet (men inte om 

sin egen roll i det hela) AJ110-486-216/218; AJ110-496-475, dos. 5120. 
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och distriktchefen dr. Jerec till Grabovac. De öppnade en särskild domstol där en del fångar blev 

dödsdömda, inklusive fångar som transporterats dit från Glina och Petrinja.119 Bland vittnesmålen 

framkommer det dock att en utebliven dom egentligen inte spelade någon större roll. 29 fångar 

transporterades från Glina till Grabovac. De ikläddes četnik uniformer och fick röda fanor i handen.120 

Samma grupp fotograferades på i Grabovac, dömdes till döden och sköts på plats,121 vilket jag tyder som 

en showprocess för att visa att man hittat de ansvariga, något som regimen aldrig gjorde.122 Den här 

massakern kännetecknas av att en domstol inrättas med distriktchefen dr. Jerec, Eugen Kvaternik och 

flera högt uppsatta ämbetsmän. Den här massakern får således en annan typ av legitimering än massakern 

i Glina eller Kostajnica. 

 

Vad har då de hittills beskrivna massakrerna gemensamt? För det första är det omfattningen. Massakrerna 

berör i var sitt fall flera hundratals människor. Offrena hämtades ofta från andra orter än den där de 

genomfördes, med undantaget för fallet där den lokala stadsbefolkningen i Kostajnica massakreras. 

Offren – i alla fyra fall serber – transporteras med lastbil eller tåg till orten. Massakrerna är organiserade 

och höga ämbetsmän är inblandade, i två fall även ledande figurer: dr. Mirko Puk och Eugen Kvaternik. 

Förövarna har således en stark koppling till ustaša-regimen. Handlingar och uttalanden pekar också på en 

koppling till själva ideologin. Kyrkoföremål förstörs, religionen används som markör och som syndabock 

för massakern (”det är på grund av religionen ni är här”123). Offren blir tvingade att sjunga četniksånger 

i Grabovac – när de beskylls för att vara četnikar, emedan de i Glina kyrka skanderade att de trodde på 

poglavniken Pavelić.124 De stora massakrerna hade förvisso ett stort inflytande på befolkningen och 

berörde väldigt många, geografiskt och i antal, men bland massakrerna utgör de ett undantag. De stora 

massakrerna och ett flertal mindre massakrer var inte det enda sättet att hantera den serbiska 

befolkningen. Tvångsförflyttningar var en del av den officiella politiken och denna går också att spåra i 

Banija.  

 

Tvångsförflyttningar 
Den delen av Banija som ligger öster om linjen Sunja-Kostajnica är inte präglad av många våldshandlingar 

eller massakrer alls under första krigsåret. Serberna som bodde här utsattes i större utsträckning för 

tvångsförflyttningar än rena massakrer, även om det bör påpekas att det ena inte uteslutar det andra. En 

större aktion genomfördes i början av juni 1941 i Dubica, Cerovljace och närliggande byar. De inblandade 

ustašan kom från Jasenovac – ett ökänt dödsläger precis utanför Banija. Den serbiska befolkningen 

                                                 
119 ZLOČNICI na Jugoslovenskom Prostorima u Prvom i Drugom Svetskom Ratu – Zbornik Dokumenata: TOM 1 knj 1 

dok.br. 155. 
120 AJ110-304-959. 
121 AJ110-486-219. 
122 ZLOČNICI: TOM 1 knj 1, dok.br.155, s. 380-383. 
123 AJ110-304-978, dos. 1767. 
124 AJ110-284-297/297r, dos. 2457. 
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väcktes på natten och fick kort tid på sig att packa några egendomar och klä på sig, varefter de skickades 

till olika koncentrationsläger. Därifrån transporterades de med tiden till Serbien eller för tvångsarbete till 

Tyskland. Barn under tio skiljdes från sina föräldrar för en omuppfostring.125 Den serbiska befolkingen i 

Petrinja utsattes för liknande handlingar natten mellan den 11-12 juli. De fördes till Caprag och vid ett 

senare tillfälle till Serbien.126 Det framgår inte exakt vad som hände med dem som arresterades, hur det 

gick till eller hur många som berördes, däremot var koncentrationslägret i Caprag ett transitionsläger 

varifrån serber skickades över till Serbien.127 Förhållandena var långtifrån bra och och inte alla som 

spärrades in skickades till Serbien på grund av en haltande folkförflyttningspolitik.128 I samband med 

deporteringen bör de här våldshandlingarna kopplas till den politik som fördes vid nämnda tidfälle. 

Karakaš undersöker just tvångsförflyttningarna och noterar att serberna som deporterades i allmänhet 

var utsatta för en rad olika brott. Misshandel var ett vanligt inslag men först och främst berövades den 

serbiska befolkningen från alla sina tillgånger. Det som de lagligen fick ta med sig var inte mera än 50 kg 

per person samt 500 kuna.129 Hus och hem, samt allt annat som lämnades kvar plundrades – ofta av 

samma trupper som hade arresterat dem. Den egendomen de fick ta med sig konfiskerades i 

koncentrationslägren eller på vägen till Serbien.130 Enligt lagen tillföll staten all egendom som 

efterlämnades av förflyttade eller försvunna serber. Att lagen inte efterlevdes vittnar rundskrivelsen från 

den 24 juli 1941 om. Den påminner kommuncheferna om lagen och kräver att de ser till att all stulen 

egendom återvänds samt att ingen köper, förvarar eller vaktar egendom av serber som är deporterade 

eller förväntas bli deporterade. Efterlevdes lagen inte, så hölls kommuncheferna ansvariga.131 Särskilt 

eftertryck lades på bevakningen av egendom, i synnerhet av rika serber.132 Regimen hade således utöver 

ett politiskt intresse även ett ekonomiskt intresse av att deportera serber, vilket de lokala myndigheterna 

och också hade. Samtidigt framkommer det att många lokala aktörer tog saken i egna händer och försökte 

sko sig själva. Rundskrivelsen pekar även mot kommuncheferna och den lokala administrationen. Den 

här motsättningen mellan lokala intressen och de statliga ställs under tiden mer och mer på sin spets. 

 

                                                 
125 AJ103-114-421/425, s. 68., se även Dulić (2005), s. 252-253. 
126 AJ103-114-421/425, s. 96.; AJ110-304-911, dos. 2993. 
127 Karakaš (2011), s. 804, 808. 
128 Karakaš (2011), s. 807. På grund av det stora antalet illegal migration av serber till Serbien avbröts 

folkförflyttningspolitiken i oktober 1941 av tyskarna. 
129 Karakaš (2011), s. 808. 
130 Karakaš (2011), s. 811. 
131 ZLOČNICI: TOM 1 knj 1 dok.br.154, s. 378.; Tyvärr har jag inte kunnat undersöka i vilken mån de faktiskt ställdes 

till svars, men med tanke på hur utbredd plundringar var, tror jag att det i de allra flesta fallen var tomma ord och hot. 
132 Ibid. s. 379. 
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Våldets geografiska spridning 
Karta 3 illustrerar den geografiska fördelningen av våldet i Banija med röda prickar. Själva massakrerna 

kan också illustreras på ett annat sett. Karta 4 illusterar var de olika stora massakrerna förekom och vilken 

geografisk utspridning de därtill kopplade våldshandlingarna fick. De stora massakrerna är skapligt jämnt 

utspridda och är oftast kopplade till ett urbant centrum, med undantag för Grabovac, men även där var 

den inblandade ustašan från Petrinja och Glina. Karta 4 visar räckvidden av de ovannämnda massakrerna 

i Banija. Det har redan framkommit att våldet som användes var riktat mot civiler och att det var 

ideologiskt betingat. Utifrån Dulić' och Halls tes kan vi förvänta oss en stor geografisk spridning av våldet 

om de ideologiska visionerna ställs ovanför realpolitik. Generellt sett stämmer den här bilden bra överens 

med karta 3 och karta 4.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den regionen som syns på kartan är mycket starkt utsatt. Våld förekommer överallt: från städerna intill 

den minsta byn på landsbygden. Även skogen genomkammas i samband med massakern i Grabovac. I 

den östra delen är datan jag här sämre, men även där tyder den på att den serbiska befolkningen i sin 

Karta 3. Banija. Kartan avser perioden april-december 1941. De röda prickarna anger våldshandlingar riktade mot civila. Den 

röda ringen antyder en ungefärlig placering. Kartan är basserad på en sammanställningfrån AJ samling 103 och 110 
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helhet utsattes i vissa regioner. Det finns 

dock större till synes oberörda områden. 

Regionen söder om vägen mellan Dvor vid 

Uni och Glina är en av dessa, östra Banija 

den andra. De enda dokument som 

nämner dessa områden är svepande 

sammanställningar från samling 103. De 

kan inte användas till mycket mer än att 

konstatera att våld förekom på den där 

levande serbiska befolkningen. Hur 

våldet dock såg ut är omöjligt att 

konstruera, att kommunisternas egen 

utredning inte försett mig med 

vittnesmål kan tolkas på tre olika sätt: a) det förekom inga större massakrer och således har fokus inte 

legat på detta område, b) med tanke på att området gränser till Bosnien kan materialet ha arkiverats under 

andra orter än de som ligger i Banija och slutligen c) det bodde knappast serber i nämnda område. 

Möjlighet b ligger närmast till hands, även om den södra delen kan ha varit mer glesbebyggd och därför 

resulterat i mindre massakrer.133  

 

Alla våldshandlingar har markerats med rött på karta 3. Det framgår att våldets spridning under nämnda 

period var större än vad karta 4 visar. Egentligen var den betydligt större, eftersom ett flertal orter 

drabbades i omgångar. De områden som berörs av massakrerna är ofta desamma som berörts av annat 

våld eller andra mindre massakrer. Den här överlappningen beror i första hand på källmaterialet. samling 

110 är avsedd för att utreda de större massakrerna och sätta dit förövarna. samling 103 är ett utrop om 

orättvisor och ett rop på hjälp. Förövarna, i detta fall ustašan, var aktiva vid ett flertal tillfällen och det är 

här de andra vittnesmålen om vardagsvåld och relativt mindre våldshändelser dyker upp. För det andra 

undanskymmer stora våldshandlingar de mindre, även i personliga berättelser. Det är troligt att dagliga 

trakasserier och hotfullt beteende förlorar sin särpräglande stämpel i diskursen när en mycket grov 

våldshandling bryter den vardag som trots allt konstruerats och som man trots allt försökte leva.134 Men 

denna vardag fanns. Hittills har jag underlåtit att diskutera vardagsvåldet och de mindre våldsgärningarna 

som förekom innan och efter de stora massakrerna och som delvis skedde på annan plats. 

 

                                                 
133 Det finns färre vägar som går dit och mindre byar än i andra delar av Banija. Detta behöver dock inte betyda mycket, 

eftersom byarna fortfarande kan ha varit serbiska eller blandade.  
134 Jmf med Maček och hennes diskussion av det hon kallar ”Imitation of normal life”, Maček (2009), s. 5-13. 

Karta 4 visar våldshandlingarnas räckvid under perioden april-augusti 

1941. Den illustrerar den geografiska spridningen av Kostajnica 

massakrerna, Grabovac, Glina (alla röda) samt mass-arresterna och 

deporteringen i Petrinja och regionen kring Dubica (alla gröna), 

basserad på material från AJ110 och AJ103 
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Vardagsvåldet: 
Det som jag beskriver som vardagsvåldet utgör ingen större statistisk tyngd i det material som behandlats, 

däremot framkommer det mer eller mindre tydligt mellan raderna. Här finns det två viktiga aspekter som 

har varit återkommande: den finansiella aspekten och den lokala gemenskapen. Den finansiella aspekten 

är rätt tydligt framträdande. Den har redan nämnts i samband med deporteringar och den lagstiftning 

som reglerade de deporterade serbernas egendom. I 21 av 63 fall är det uttryckligen tal om ekonomisk 

exploatering under år 1941.135 Det finns några talande exempel som visar på just detta. Kata Lukac från 

byn Dabrna berättar om hennes man några dagar innan sin arrest och död fick ett erbjudande av Josip 

Tusić, ustaša från Maja, att köpa en mjölkko. De kom överens om att Jovan Lukac skulle delbetala för 

kon och först efter en veckas prov skulle avlösa den fullständiga summan. Några dagar senare, när Jovan 

Lukac var ute på ärenden, kom Josip Tusić för att ta tillbaka kossan. Hustrun som vaktade kon flydde 

under hot. Kon skulle de enbart återfå om hennes make skulle åka in till Maja, avbetalade och hämtade 

den. Vid detta tillfälle arresterades några serbiska män från Dabrna. När Jovan Lukac fick höra om kon 

gick han till Josip Tusić för att ordna det. På plats blev han misshandlad samt förd till häktet där de andra 

männen satt fängslade.136 Samma ustaša började pressa hustrurna på pengar för att frisläppa deras makar. 

Alla män fördes till Glina och där dödsdömde Dragutin Imper några, emedan de andra släpptes efter att 

den lokala ustašan hade fått säga sitt.137 Just det här vittnesmålet säger mycket då det är rätt detaljerat. 

Händelsen sker i juli månad 1941, det vill säga under perioden då de stora massakrerna genomfördes, i 

en by bortom massakrernas räckvidd. Iögonfallande är att förövare och offer känner varandra. Den 

relationen som är på tal är en form av förtroenderelation, eftersom en ko köps på prov. Så trots en enorm 

utsatthet – och trots en viss kunskap om vad som hände den serbiska befolkningen vid detta tillfälle – 

handlas det och umgås det mer eller mindre med den lokala ustašan. Det är också troligt att ustašan Josip 

Tusić redan vid köpet av kon visste om den framstående arresten i Dabrna. Genom att sälja kon och 

sedan ta den tillbaka med våld kunde han öka sina personliga tillgångar, vilket även skedde i samband 

med mutorna som samlades in bland de berörda familjerna. Att samla in mutor var en skapligt vanlig 

företeelse och Dabrna var inte den enda byn som råkade ut för detta. Huruvida mutorna hjälpte är dock 

en annan sak. Mutor var inte det enda sättet att exploatera den utsatta befolkningsgruppen, men det är 

det framträdande sättet inom ramen för vardagsvåld. Plundringar och våldsvistelser var vanligt 

förekommande, men ledde istället till uppbrott av vardagen och temporära flyktingströmmar.138 

Relationen mellan den lokala ustašan och lokalbefolkningen verkar spela en stor roll i själva konflikten. 

Det kan faktiskt hävdas att alla större massakrer skedde i samband med att externa ustašaförband kom 

in och tog över kommandot, med undantag för aktionerna i städerna. Så länge det var lokala ustaša, så 

                                                 
135 Se Tabell 1 på sida 29, basserad på samling källmaterial från samling 110 och 103. 
136 AJ110-486-226. 
137 AJ110-486-227/228. 
138 Exempelvis inför arresterna i Grabovac närområde under tiden för massakern. Många män flydde undan byarna 

innan ustašan kom eller han spärra vägarna in och ut ur byarna. Se t.ex. AJ110-496-469; AJ110-496-470/471. 
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förhöll våldet sig inom en viss ram, vare sig det var trakasserier, ekonomisk exploatering eller i vissa fall 

mord. Det vittnas även om att en lokal ustaša-medlem kunde varna någon enstaka serb, på grund av 

personliga skäl.139 Så sent som i juli stannar båda män och kvinnor fortfarande hemma när externa aktörer 

kommer in eller då den lokala ustašan verkar förbereda någonting.140 Efter och delvis under juli månad är 

det främst kvinnorna som är kvar, emedan männen gömmer sig i skogen, än senare flyr alla. 

 

Tidsaspekten: en våldsintensiv sommar 
Under hela år 1941 var hela Banija under kontroll av regimtrogna trupper. Det fanns förvisso mindre 

grupper serber som sökte skydd i skogen, främst i Šamarica i centrala Banija, men de var aldrig vare sig 

starka eller välorganiserade. Ett organiserat uppror kommer således inte på tal i Banija.141 Upproret som 

i stora delar av NDH hade hindrat och minskat maktapparatens militära och administrativa kontroll över 

regioner och befolkning, var således ingen primär faktor i Banija. Det här betyder att regimen i princip 

var i kontroll i Banija under stort sett hela 1941, även om ett par mindre motståndshärder torde ha funnits. 

Det var regimens premisser som styrde handlingen i Banija. Knuter vi detta an till Dulić’ och Halls 

hypotes, kan vi förvänta oss att våldets intensitet öker vid en hög grad av kontroll. I Diagram 1 har jag 

redovisat de olika våldstyperna och dess frekvens under år 1941. De visas månadsvis för att få en 

kronologisk översikt av våldsbilden och dess utveckling under nämnda år. Den bilden som diagram 1 

visar är att de flesta våldshandlingarna – oavsett typ – skedde i juli månad. Tittar vi enbart på massakrerna 

så är bilden liknande. Här går det att kombinera kategorin annat och lemlästning med massakrerna, eftersom 

de under 1941 vanligtvis sammanfaller med eller berör en annan form av fördrivning med oklar utgång. 

Kombinerar vi då dessa kategorier så minskar våldshandlingarna dramatiskt efter september, för att öka 

något i november, men trenden håller inte i sig och även i december finns det väldigt få dokumenterade 

våldshandlingar.  

                                                 
139 Det förekommer ibland, även om den ustasa som varnade den ena vid samma tillfälle uppträdde mycket grymt mot 

andra bybor. Se bland annat AJ110-496-476; AJ110-260-745. 
140 Se bland annat AJ110-486-226/226r, där Jovan Lukač även gick till ustašan, trots att ett flertal män hade blivit 

arresterade samma dag. 
141 Zbornik DNOR: TOM V knj 32, dok.br. 23, s. 70-72.; om det verkligen var ”četniker” eller partisaner är svårt att 

avgöra på grund av bristande källmaterial. 
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Den förväntade ökningen i enlighet med Dulić och Halls tes ter sig inte oproblematiskt. Den ideologiska 

kopplingen till det som Sojčić kallar den kroatiska frågan är tydlig. Det är nästan enbart serber som utsätts 

för våldshandlingar i Banija och de typen som skördar flest offer är just massakrerna och 

massdeporteringarna.142 Dessa var organiserade och/eller sanktionerade från regimens sida. Ideologi 

spelade således en stor roll utöver den aggressiva retoriken. Det problematiska är egentligen inte den 

geografiska komponenten, utan tidskomponenten. De kartorna som hittills har illustrerat våldets 

spridning har synliggjort att våldet var brett utspritt. Tidskomponenten är direkt kopplad till variabeln 

kontroll. Som redan har konstaterats var Banija en av de provinserna där inget uppror skedde under år 

1941, dessutom låg Banija nära Zagreb och därmed regimens maktcentrum. Även ustašas rörelsefrihet, 

baserat på alla ställen de hemsökte, vittnar om det. Ändå avtar massakrerna markant efter september 

1941. Detta kan inte bero på att regimen saknade kontroll i själva Banija utan svaret bör sökas på nationell 

nivå.  

 

Redan under sommaren 1941 utbröt ett flertal uppror i Serbien och Bosnien och Hercegovina. Den tyske 

generalen Glaise von Horstenau rapporterar den 12 juli 1941 att upproret hade spritt sig till 48 distrikt av 

153.143 I samma rapport noterar han att  

 

 

en viktig faktor till oroligheterna utgörs av förbrytelser, genomförd av enstaka ustaša medlemmar, enheter 

samt de som framställer sig som sådana. Poglavniken var på grund av detta tvungen att den 26.6.1941 införa 

                                                 
142 Judar och romer utsattes också, men de har knappast synts i materialet.  
143 Zbornik DNOR: TOM XII, knj 1, dok.br.78, s. 201. 
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följande lagliga förordning: Den som genom sina våldshandlingar hotar livet av de som tillhör den fria 

självständiga staten, kommer att ställas inför en militär domstol144  

 

Den här förordningen är mycket vagt definierad, främst på grund av dess definition av den gruppen som 

skyddas. Redan inledningsvis har framförts att judar, serber och romer inte ansågs vara legitima 

medborgare, inte var del av det kroatiska folket. Lagen kan således lika väl tolkas som ett skydd för de 

muslimer och kroater som utsattes av četnik- och partisangrupperingar. Förordningen författades 

dessutom en månad innan de stora massakrerna i Glina och Grabovac. Om det ska tolkas som ett försök 

att minska oron hos den serbiska befolkningen, så var det ett svagt försök. Samtidigt går det att konstatera 

att väldigt få våldshandlingar genomförs från lagstiftningen till massakern i Grabovac. Ett visst temporärt 

inflytande hade lagen kanske, men troligare är att tyskarnas påtryckningar som ledde till lagen också ledde 

till en kortare lugn period. Det dröjer inte länge innan Glaise von Horstenau återigen rapporterar om 

minskad aktivitet från den kroatiska regimens sida för att lösa den serbiska frågan. I september är det 

med notisen att regimen börjar förstå att rent våld inte kan vara lösningen på den serbiska frågan, emedan 

det i november noteras att de stora massakrernas taktik har övergetts, trots att illegala aktioner fortfarande 

genomförs.145 Det är också efter september månad som våldsbilden försvinner nästan helt. 

Tvångsdeporteringarna avslutas från tyskarnas sida.146 Marc Biondich följer också denna linje, när han 

skriver att en konverteringspolitik ersatte massakrerna under hösten fram till december 1941, eftersom 

massakrernas taktik inte längre var hållbar och hade visat sig olämplig.147 Enligt hans redovisning var 

konverteringarna brett utspridda och framgångrika. I den administrativa zonen Gora där Banija ingår 

omvändes under 1941-42 drygt 7000 serber och hade lika många ansökt om det.148 Den kroatisk ortodoxa 

kyrkan bildas i de första månaderna av 1942 som ett ytterligare steg bort från massakrerna som metod, 

emedans serberna fortsatt förföljdes kulturellt. 

 

Sammanfattning 
I det här kapitlet har jag redogjort för våldets utformning. Våldet är under året 1941 främst regimdriven 

och berör den serbiska civila befolkningen. Genom etnisk rensing, deportering, konvertering och en 

ändrad lagstiftning försöker ustaša-regimen minska antalet serber i NDH, båda kulturellt och i antal. 

Fokus har legat på massmord, deportering och exploatering. Eftersom serbiska civiler var den främsta 

                                                 
144 Zbornik DNOR: TOM XII, knj 1, dok.br. 78, s. 201. Min översättning, original: ”[B]itan faktor nemira predstavljali 

su prekršaji pojedinih pripadnika ustaša, ustaških odreda i onih koji su se kao takvi predstavljali. Poglavnik je zbog 

toga bio prinuđen da 26.6.1941 donese ovaj zakonski propis:Ko svojim nasilnim aktima ugrozi život pripadnika 

slobodne nezavisne Države, staviće se pod preki sud.“ 
145 Zbornik DNOR: TOM XII knj 1, dok.br. 132, s. 348-352; TOM XII knj 1, dok.br.239, s. 641-646. 
146 Karakaš (2011), s. 805. 
147 Biondich (2005), s. 87. 
148 Biondich (2005), s. 92. För de flesta regionerna var mörkertalet bland antalet konvertiter stor, eftersom många 

rapporter förstördes eller aldrig fullbordades. När det gäller Banija finns alla rapporter kvar, vilken kan ha haft att göra 

med att regimen fortfarande var i kontroll år 1941. Däremot uppmärksammar Biondich att den regionala variationen var 

stor och att denna politik färför inte heller hade kunnats anse vara en löstning på den kroatiska frågan. 
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offergruppen149 och stridssituationer knappast förekom passar Kalyvas hypotes inte in på den här 

konflikten. Det är den här typen av excessivt våld som han redan själv anger att hans modell inte kan 

förklara. Dulić och Halls hypotes om att det urskillningslösa våldet dominerar när ideologiskt motiverade 

förövare utövar en hög grad av kontroll, är däremot tillämpbar. Samma gäller den geografiska spridningen 

av just det urskillningslösa våldet i Banija under första krigsåret. Det går att konkludera att våldet var 

geografiskt utspridd och omfattande. Den problematiska delen är förhållningen mellan variabeln kontroll 

och våldet. Under hela år 1941 har regimen kontroll över Banija, däremot minskar antalet våldshandlingar 

efter september. Premissen till hypotesen var att regimen prioriterar dess ideologiska och totalitära mål 

mer än ekonomi och stabilitet. Det här är något som regimen inte längre gör under hösten 1941. Efter 

ett flertal påtryckningar från tyskarnas sida revideras politiken mot den serbiska minoriteten. Märk väl att 

de fortfarande inte är välkomna. Istället för att deporteras och massakereras, ska de denationaliseras 

genom konvertering. Så trots att regimen hade kontroll i vissa regioner, reviderade de sina angreppssätt 

och minskade våldet nationellt. Möjligheten fanns till en fortsatt politik av etnisk rensning, med risk för 

uppror även i Banija. Detta i samband med tyskarnas påtryckningar är troligen orsaken till att regimen 

slutade driva frågan aktivt på ett blodigt sätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 Politiska motståndare och en del prominenta kroater utsattes också, med de på grund av sin politiska övertygelse och 

möjliga hot mot den nya makthavaren. Så sattes den före detta HSP ledaren Macek i arrest i Jasenovac och senare på 

annat ställe. Se Sojčić (2008), s. 170. 
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KAPITEL 2: Det andra krigsåret 
Skapandet av en motståndsrörelse: vinter och vår 1941/1942 
Motståndsrörelsen i partisansk anda organiserades under sommaren 1941 och ända fram till december 

1941 fanns det ett samarbete med četnik-rörelsen. Det här samarbetet strulade dock mer och mer under 

tidens gång. Den slutgiltiga brytningen mellan četniker och partisaner kom i samband med uppbrottet av 

republiken Užica. Staden Užica och dess närområde i södra Serbien hade befriats under sommaren 1941 

av partisaner och četniker. De ideologiska skillnaderna påverkade dock deras relation och slutligen hjälpte 

četnikerna att återinta Užica.150 Det som har lyfts fram som den viktigaste katalysatorn för kommunistisk 

aktivitet var Nazitysklands invasion av Sovjetunionen. Partisanernas aktivitet ökade först markant i 

samband med operation Barbarossa.151 Konflikten mellan Sovjetunionen och Nazityskland förstärkte 

polemiken mellan fascism och kommunism ytterligare. Även om motståndsrörelsen var en tidig företeelse 

i stora delar av NDH, så var den inte det i Banija. Partisanerna hade visserligen börjat organisera sig i 

grannregionen Kordun och utövade vissa aktioner i Banija, men först under december månad 1941 kom 

det på tal att skapa en särskild avdelning i Banija, den så kallade Banijski Partisanski Odred (Banijas 

partisanförband, hädanefter B.P.O.). Detta skedde i januari 1942.152 Under de första månaderna var 

organisationen rätt svag. De saknade vapen, ammunition, erfarenhet m.m.153 Det var först i maj månad 

som de nästan dagligen började genomföra aktioner. Dröjsmålet kan även tänka sig ha naturliga skäl. 

B.P.O. formades under vintern och det är troligtvis inte den lättaste säsongen att påbörja en kampanj. 

Det framgår dock tydligt att de hade problem med de lokala myndigheterna och armén, själv hade de få 

vapen och ammunition.154 De första mindre handlingarna som partisanerna genomförde hade två olika 

mål: för det första beväpning, för det andra politisk propaganda. Båda målen är genomgående 

återkommande. Beväpningen var självfallet avgörande och i varje stridssituation plundrades 

motståndarens vapen, ammunition och allt annat av värde.155 Politisk propaganda var en viktig agenda 

punkt hos partisanerna och det högsta befälet samt kommendanten och politkommissaren i Banija tryckte 

på politiska aktioner för att få stöd hos befolkningen och inom de egna leden.156 Enligt partisansk utsaga 

såg dessa politiska aktioner ut som följande: En by attackerades och togs över, helst en kroatisk eftersom 

den delen av befolkningen ansåg sig vara minst benägen att stödja partisanerna. När byn var avväpnad 

och den lokala ustašan tillfångatagen eller avrättad, hölls det ett möte där partisanerna förklarade sina 

mål, vision och arbetssätt, varpå de lämnade byn.157 Våldet som används i de här fallen är endast vagt 

                                                 
150 Dulić (2005), s. 108-109. 
151 Sojčić (2008), s. 301. 
152 Zbornik DNOR: TOM V knj 1, dok.br. 216, s. 486-489.; dok.br. 44, s. 138-139. Dessa dokument visar på att det 

fanns partisaner och četniker i Šamarica, Banija, med åtminstone partisanerna var underordnade Korduns ledning. 
153 Zbornik DNOR: TOM V knj 3, dok.br. 57, s. 179.; TOM V knj 3, dok.br. 48, s. 153-157. 
154 Zbornik DNOR: TOM V knj 3, dok.br. 48, s. 155-156. 
155 Zbornik DNOR: TOM V knj 3, dok.br. 15, s. 57ff 
156 Zbornik DNOR: TOM V knj. 3, dok.br.21, s. 76. 
157 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 18, s. 67; Zbornik DNOR TOM V knj 4, dok.br. 40, s. 136; Zbornik DNOR 

TOM V knj 4, dok.br. 63, s. 231. 
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beskriven och det är oklart om den utpekade ustašan alltid var ustaša eller om det var bybor som kämpade 

emot partisanerna. I partisanernas framställning framgår det nästan aldrig. Vad som framgår är att stor 

vikt lades på propaganda och en förståelse för den politiska bakgrunden hos partisanerna.158 Att excessivt 

våld förekom i de här sammanhangen är känt, även om det sällan framgår i de rapporteringarna som 

skickades till staben. Dessa rapporteringar ger istället en mera normativ bild av hur våldet fick se ut i de 

här specifika fallen. Det fick inte plundras och den lokala befolkningen fick inte utsättas för övergrepp, 

eftersom deras stöd var viktig för partisanerna. Våldet som utövades var avsedd att vara specifikt riktat 

mot politiska motståndare och inte mot den lokala befolkningen. Inom de egna leden är detta också 

synligt. Politisk och ideologisk renhet eftersträvdes genomgående. Varje enhet hade sin politkommissarie 

som ansvarade för de ideologiska frågorna och det skickades regelbundet information om de egna 

styrkorna och deras förståelse för den större ideologiska bilden.159 

 

Våldets utformning och offer 
Den statistiska uppdelningen av de olika våldshändelserna under år 1942 är nedanför upptecknade i 

tabellform. För att kunna göra en åtskillnad mellan de första månaderna efter B.P.O.s grundande och 

deras första större och mera omfattande aktioner i maj månad och framöver, har jag delat upp 

våldstyperna i perioden januari-maj och jämför den med hela år 1942. Den här uppdelningen syftar i 

första hand till att ge perioden januari-maj något att jämföra med samt att kunna specificera och jämföra 

våldstyperna under de första månaderna år 1942. För hela år 1942 har 102 våldshandlingar registrerats, 

för perioden januari-april 44. 

 

1942 Antal 

våldstyper 

Jan-maj 

* Antal 

våldstyper 

jan-maj i %  

Antal 

våldstyper 

1942 

Total antal 

våldstyper 

i % för ’42 

1942 Antal 

våldstyper 

Jan-maj 

* Antal 

våldstyper 

jan-maj i % 

Antal 

våldstyper 

1942 

Total 

antal 

våldstype

r i % 

för ’42 

Massaker 1 2.3 5 4.9 Kulturell  

egendom 

1 2.3 2 2 

Kollateralt  

våld 

1 2.3 3 2.9 Administ

ration 

5 11.4 12 11.8 

Strid 22 50 67 65.7 Järnväg 11 25 27 26.5 

Särskilt 

utpekad 

9 20.5 15 14.7 Privat  

egendom 

14 31.8 19 18.6 

                                                 
158 Hos den regelbundna rapporteringen anges t.ex. ofta om operationen var ”politiskt framgångsrik” (”politički 

uspjeh”), se t. ex. Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 18, s. 66. 
159 Zbornik DNOR: TOM V knj 1, dok.br.65, s. 197-198.; Zbornik DNOR: TOM V knj 1, dok.br. 68, s. 203-204.; 

Zbornik TOM V knj 4, dok.br.1, s. 14-15. 

Tabell 2. Under hela år 1942 har 102 våldshändelser registrerats med sammanlagt 222 

våldshandlingar. Under månaderna januari-april är siffran 44 våldshändelser med sammanlagd 95 

våldshändelser. Basserad på AJ110 samt samlingsband (TOM) V, volym 3-10. 

 

* Beräknad på det totala antalet våldshändelser under den angivna perioden, d.v.s.  44 stycken. 
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annat 21 47.7 55 53.9 Vägspärr 4 9.1 7 6.9 

     Fördrivni

ng 

3 6.8 4 3.9 

 

Tabell 2 visar att kategorierna strid (50 %), annat (47.7 %), särskilt utpekad (20.5 %), Järnväg (25 %) samt 

privat egendom (31.8 %) är de mest förekommande och därför också mest intressanta. Den näst största 

kategorin som går under beteckningen annat bör specificeras ytterligare. Partisanerna hade för vana att 

arrestera domobraner och föra dem med sig. Den övervägande delen av det som kategoriserats under 

annat är just denna typ av våld. Antalet krigsfångar kunde vara rätt stor och omfattade ibland mer än 50 

soldater. Vad som hände med dem är lite oklart. Antagligen fick de stanna hos partisanerna, men det 

finns inte särskilt mycket belägg för att de gjorde det i mitt material. Även generalstaben ber i en skrivelse 

från juli 1942 om en upplysning om vad som händer med de tillfångatagna domobranerna. Ett svar har 

dock inte lyckats hittas.160 Domobranernas benägenhet att strida växte dock inte med tiden, och de lade i 

betydligt större utsträckning än ustaša eller tyskarna ner sina vapen. Det hade de antagligen inte gjort om 

de efteråt skulle skjutas, som oftast var fallet med tyskar och ustaša. Detta tyder då på att de antingen gick 

med partisanerna eller att det fanns en praxis där domobraner avväpnades, förhördes och skickades hem, 

där de kunde vittna om partisanerna och deras idéer: en form av propaganda så att säga. 

 

Hälften av alla våldshandlingar utgörs av stridssituationer. Dessa ser ut på lite olika sätt. Under de första 

månaderna kämpade B.P.O. med allt från ammunition till klädsel. Många av de anfall som utfördes var 

attacker på mindre patruller.161 All ammunition som användes och som beslagtogs under stridssituationer 

och liknande rapporterades löpande till den lokala ledningen och högre upp i leden. De enheterna som 

anfölls patrullerade ofta längs spårvägen, vilket fick en rätt snabb reaktion av den kroatiska armén. Rumler 

skriver i en rapport om januari 1942 att järnvägen bör säkras i högre utsträckning än innan, samtidigt som 

han redogör för rensningar på landsbygden av četnik-partisanska element.162 Den här beteckningen är 

intressant i sig. Ustaša-regimen och deras rapportering är mycket otydliga om vilka ”oönskade element” 

som konkret åsyftas. I fallet Grabovac skylldes till exempel på četniker. Inte länge därefter 

sammanfogades de två fiendebilder: četniker och partisaner, även om de med tiden blev fiender 

sinsemellan och från och med december 1941 officiellt slutade samarbetade. Sojčić beskriver den här 

sammanfogade fiendebilden som en ackumulation av traditionella fiendebilder samt nya, importerade 

från Tyskland. Det var en fiendebild som synliggjordes mer i takt med att partisanerna blev starkare.163 

Men den kan också tolkas inom ramen för en bredare fiendebild där četniker främst betecknar 

den ”serbiske” fienden, emedan partisanerna står för en mera ’klassisk’ fiende, där konflikten handlar om 

                                                 
160 Zbornik DNOR: TOM V knj.5, dok.br. 66, s. 249. 
161 Zbornik DNOR: TOM V, knj.3, dok.br. 48, s. 156. Zbornik DNOR: TOM V knj 3, dok.br. 59, s. 187. 
162 Zbornik DNOR: TOM V knj.3 dok.br. 148, s. 483. 
163 Sojčić (2008), s. 192-198. 
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kontroll, makt och resurser, men även världsåskådning. Den ”serbiske” fienden är självfallet ideologiskt 

förankrad. 

 

Myndigheterna var inte sena med att agera när någon form av kommunistisk/četnisk rörelse eller 

handling noterades. Under januari och februari månaden år 1942 rensade ustaša-trupper under ledning 

av kommendant Mrak åtskilliga byar väster om Sunja. Vid namn var dessa aktioner väldigt selektiva, 

eftersom de sökte rensa ut partisaner/četniker, det vill säga aktiva motståndare till regimen. Rensningen 

i Banija var sanktionerade av regimen och det rapporterades om det som gjordes.164 Urvalet som gjordes 

var dock inte alls selektivt. Byarna som rensades var serbiska byar, alla bybor utsattes för övergrepp i 

form av plundring, brandskattning, misshandel och mord på de som inte lyckades fly. Det är de här 

aktionerna som har hamnat i kategorin privat egendom (31.8 %) och massakrer (2.3 %). Den låga siffran 

för massakrerna beror i första hand på bristfällig information, det anges helt enkelt inte alltid om eller 

hur många människor som dog vid brandskattningarna. I det givna fallet var det 74 civila som omkom, 

inklusive kvinnor och barn.165 Det finns inte heller något som tyder på en vilja att urskilja 

civilbefolkningen från tänkta motståndare. I en rapport från den 27 mars 1942 redogör regimen för de 

rensningar som genomförts. Inget större motstånd noterades förutom i byn Komogovina. Den enda 

kommentaren som ges om befolkningen är att alla män eller alla ”laglösa” flydde till skogs.166 Väldigt få 

arresterades och förhördes för att få mera information om motståndsrörelsen. I ustaša-dokument uppges 

att 5 män arresterades under hela operationen.167 I de tyska militärkällorna hänvisas till samma operation 

i regionen Petrinja-Kostajnica-Bos. Novi, men långt mer detaljerat. Tyskarnas uppgifter bekräftar den 

våldsbilden som framkommit i materialet. Enligt deras uppgifter förstördes en by fullständigt och ett 

flertal rensades. Ca 200 upprorsmän dödades under operationens gång, mot 64 döda på regimens sida, 

31 domobraner uppges som försvunna. Enbart en upprorsman anges ha blivit arresterad.168 Det här ringa 

numret går att jämföra med ustaša-regimens påstående att fem arresterades, i vilket fall är det väldigt få 

arrester utspridda på ett antal byar där alla invånare utsattes för våldshandlingar. Enbart genom arrester 

och förhör kunde regimen och tyskarna få mera information om motståndsrörelsen. Arresterna som 

skedde kan ha varit begrundade, men allt våld omkring passar inte in i Kalyvas modell om selektivt våld 

och inom ramen för rational choice teori. Istället för att vara selektivt, verkar våldet vara urskillningslöst. 

Även om våldet motiveras med upprättandet av ordning och en reciprok våldsanvändning, så är 

proportionerna inte balanserade. I de fallen kroater arresteras på grund av politisk aktivitet, så brändes 

vanligtvis inte hela byar ner och inte heller utsättes hela lokalbefolkningen.169 Förvisso kan det framföras 

                                                 
164 Zbornik DNOR: TOM V knj 3, dok.br.148, s. 474-483. 
165 AJ103-114-421/425, s. 67. 
166 Zbornik DNOR: TOM V knj 32, dok.br.77, s. 213. 
167 Zbornik DNOR: TOM V knj 32, dok.br.77, s. 213. 
168 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2 dok.br. 32, s. 160. 
169 Det finns även här undantag i form av den tyska militär operationen i Kozara, där hela den lokala befolkningen 
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att den fiendebilden som existerade om serberna hade en politisk konnotation, där den politiska strävan 

efter ett stor-Serbien överfördes som en inherent del av den serbiska mentaliteten, något som Sojčić 

påpekar.170 Den här fiendebilden är däremot först och främst kopplat till en tänkt fiende och inte till 

realiteten – en ideologisk vanföreställning. Den fiendebilden är dessutom en som inte delades av vare sig 

tyskarna eller italienarna. 

 

I de nio fall (20.5 %) där offren blev särskilt utpekade, var det i fyra fall fråga om förmenta kommunister 

som arresterades, förhördes och skickades till koncentrationsläger, respektive hade arresterats under 

hösten men som fått sin dödsdom efter 3 månaders förhör, dessa sistnämnda var serber.171 Just arrester 

och förhör är en viktig markör för att kunna avgöra vilken typ av våld det egentligen handlar om. Om 

någon var misstänkt partisan, så hade regimen och främst tyskarna ett stort intresse av att försöka få 

information från den misstänkta varefter den misstänkte sköts eller deporterades.172 I de fem andra fallen 

var det partisanerna som mördade ustaša vid politiska möten eller efter att ustaša gett upp i strid samt två 

bönder som hade förmedlat felaktig information till partisanerna.173 Det återfinns även ett flertal kroater 

bland arrestanterna. 

 

Det våld som partisanerna utövar är väldigt selektivt och strategiskt. De har ungefär tre handlingstyper 

under dessa månader och den viktigaste som genomsyrar allt är beväpning. Inom ramen för samtliga 

operationer skulle vapen och ammunition erövras. Operationer på eller längs kommunikationsleden 

kännetecknar den andra handlingstypen. Järnvägen och dess patruller utsätts regelbundet för smärre 

attacker, men även vanliga väger bevakas i mån av möjlighet. Telefon- och telegrafkommunikationen 

förstörs också. Våldet som förekommer här är avsett att underlätta eller möjliggöra de strategiska målen 

av operationen och hindra regimen och tyskarna. De politiska aktionerna är den tredje handlingstypen, 

där en by intas och ett politiskt propagandamöte ägs rum. I samband med dessa operationer används 

också våld och människor dödas, oftast politiska motståndare och de som tog upp vapen. Under början 

av år 1942 är det mest domobraner och ustaša som utsätts – undantaget de två bönderna som gav felaktig 

information. Domobraner dödas mest i strid, emedan ustaša dödas även när de inte bär på vapen eller 

efter att de lagt ner dem. Det här våldet är politiskt. Det kan resultera – vilket det också gjorde på många 

håll – i krigsförbrytelser. Typen av våld enligt den modellen jag följer faller dock fortfarande under den 

                                                 
stämplades som fienden, dock inte för dess etniska tillhörighet, utan för dess geografiska läge. Mera om detta går att 

läsa i Gumz artikel Wehrmach Perceptions of Mass Violence in Croatia, 1941-1942, Gumz (2001) 
170 Sojčić (2008), s. 180. 
171 AJ110-276-217/218; AJ110-279-638; AJ110-260-770; AJ110-260-769; AJ110-499-265/267; AJ110-279-636; AJ110-

279-635. 
172 Det vore till exempel intressant att gå igenom etniciteten/religionstillhörigheten på de som arresterades och se vilken 

grupp är överrepresenterad och hur de olika grupperna behandlas i jämförelse med de militär operationerna som 

genomfördes för att rensa regioner från upprorshärdar på ett mer systematiskt sätt än jag har kunnat göra. 
173 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br.18, s. 66.; Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br.137/138; Zbornik DNOR: 

TOM V knj 4, dok.br. 63, s.229-230. 
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strategiska konflikten. Partisanerna är ute efter den individuella ustašan och det brukar inte dra ut över 

dess familj eller dess kroatiska/muslimska by.174 Jämförs det här angreppssättet med Kalyvas modell, så 

syns det att våldet är specifikt: partisanerna förföljer och skjuter ustaša i mån av möjlighet. Det var inte 

svårt att veta vem som var ustaša. Många bland partisanerna var lokala Banijabo och de kände den lokala 

ustašan eller kunde få den informationen från den lokala befolkningen. Den här bilden förstärks 

ytterligare eftersom andra beväpnade grupper såsom domobranerna inte utsattes för samma våld och inte 

utsattes när de var i sin roll som civila. I de fallen partisanerna gick in i en kroatisk by, så hade de för 

tillfället även kontrollen, även om de inte behövde ha det när de väl lämnade platsen. Men närvaron och 

möjligheten till att ingripa är också en form av kontroll som vi ska bära i minnet.  

 

Våldets geografiska spridning: Kommunikationslederna i fokus 
Våldets geografiska spridning ser jämfört med karta 3 helt annorlunda ut. Den är mycket glesare fördelad 

och våldet riktad mot civila har också minskat och dessutom tagit en annan form, som framgått i förra 

avsnittet. Förutom partisanernas politiska möten ligger allt våld koncentrerat längs med 

kommunikationsleden. Stridssituationerna ligger entydigt längs med järnvägen mellan Petrinja-Glina. 

Under andra veckan i maj 1942 anfaller B.P.O.s 3:e bataljon Volinja, väster om Zrin. Järnvägsbron mineras 

och därmed bryts järnvägsförbindelsen med Bosnien.175 Den 11:e maj skickas några medlemmar från den 

2:a bataljonen till Volinja för att komma över Volinjas stationsvakt och vapenarsenal. Bevakningen är 

dock mycket sträng och gerillagruppen avser från ett anfall. Istället plundrar de en konvoj i närheten av 

Segestin och Zrin. Vid det här tillfället arresterades 10 ustaša/domobraner, 7 av dem dödades efter förhör 

och tre anslöt sig till partisanerna.176 Den här typen av händelse är dessutom vanlig. Operationen under 

ledning av Mrak berör på kartan enbart byar längs med kommunikationsvägar, men i materialet framgår 

att de också i mindre mån tar sig in i skogen för att leta efter folk. De större byarna av betydelse ligger 

förvisso längs vägarna och framkomligheten i ett bergigt område lär också ha spelat en roll. Hela centrala 

Banija som under det första krigsåret utsattes för mycket våld verkar nu vara mindre utsatt. Om så 

verkligen är fallet är svårare att ge svar på. Det enda nya området där våldssituationer uppstår är i närheten 

av Zrin.  

 

                                                 
174 Zbornik DNOR: TOM V knj. 4, dok.br. 40, s. 135-138.; Zbornik DNOR: TOM V knj. 4, dok.br. 18, s. 66. Det 

förekom hämndaktioner, men de var inte sanktionerade och får ibland också konkreta följder för den involverade 

enheten och dess kommendant. 
175 Zbornik DNOR: TOM V knj. 4, dok.br. 63, s. 230. 
176 Zbornik DNOR: TOM V knj. 4, dok.br. 63, s. 231. 
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Kontrollen ligger fortfarande i grund och botten hos regimen och de regimtrogna trupperna i Banija. 

Förvisso finns det en lokal avdelning av partisanerna i form av B.P.O. samt troligen lokala skyddsförband. 

En förskjutning av kontrollen sker dock i takt med att motståndet växer – utan att det betyder att 

partisanerna är i kontroll. Snarare är det så att kontrollen skiftar snabbt, beroende på vilka som befinner 

sig i området, var de är och när. Den här obalansen inom kontrollen borde i Kalyvas tolkning innebära 

minskat selektivt våld, för att minska risken för att civilbefolkningen väljer fel sida. Det selektiva våldet 

som registrerats förekommer mest i städerna Glina, Sisak, Petrinja samt i två större byar direkt vid vägen. 

Städarna var under regimens kontroll. Kontrollen skiftade enbart på landsbygden där motståndsrörelsen 

hade sin bas. Så på sådant sätt kan denna bild bekräfta Kalivas tes. Där det fanns kontroll, förekom även 

selektivt våld. Men allt våld minskade inte och aktioner genomfördes från partisanernas och regimens 

håll. Operationen under ledningen av kommendant Mrak var i namn en selektiv rensningsoperation, men 

i praktiken såg den annorlunda ut. I Kalyvas balansgång är det dessutom båda parterna som minskar sitt 

selektiva våld när maktbalansen är jämn, så är inte heller fallet här. Kalyvas påstår att den lokala 

befolkningens samverkan är ett krav för att kunna vara selektiv i våldsutövningen. Det här kan stämma 

för regimens försök att sätta dit partisaner och andra regimkritiker bland den kroatiska befolkningen. 

Den serbiska delen av befolkningen saknade i vilket fall som helst förtroende för regimen. För 

motståndsrörelsen var det däremot rätt uppenbart att veta vem de lokala ustaša var. Den enda gången 

partisanerna själva angav att de under denna tidsperiod utsatt civilar för dödligt våld är när två bönder 

gav felaktig information som ledde till ett misslyckat anfall. Det våldet var reciprokt och riktades enbart 

mot de två som ansågs vara skyldiga. Dessutom kan tilläggas att regimen i sin kontroll över 

lokalbefolkningen kunde luta sig på armén och en överlägsen våldsapparat. Partisanerna var däremot 

beroende av bybornas välvilja för att ha tillgång till information, skydd och mat. Att använda våld mot 

Karta 5. Kartan visar 

våldshandlingarna mellan januari 

1942-april 1942. De röda prickarna 

visar aktioner riktade mot civila, de 

blåa stridssituationer, de gula särskilt 

utpekade samt den gröna 

tvångsförflyttningar. Kartan är 

baserad på samling 110 (AJ) och 

Zbornik DNOR, band 3-4 
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lokalbefolkningen kunde således få mycket större konsekvenser, främst under det här tidiga skedet då 

partisanerna inte ännu var så starka.  

 

Tidsaspekten: B.P.O.s framväxt 
I diagram 2 redogörs för våldets fördelning över tid. Just här diskuteras bara perioden januari-maj. 

Perioden juni-december kan ge ett perspektiv på de våldshandlingarna som behandlas här. De kommer 

att diskuteras i nästa kapitel. Som framgår av diagram 2 ökar våldshandlingarna markant i maj månad i 

jämförelse med perioden innan. 

 

 

 

 

 

 

Januari månaden är en mycket blandad månad med få händelser och alla är av olika karaktär. Från och 

med februari går det dock att urskilja vissa trender. Personlig egendom, annat och järnvägen är större faktorer 

emedan strid gör sin blygsamma entré i februari, för att sedan ta allt större plats under de följande 

månaderna. Själva diagrammen kan också få en annan utformning, där de olika våldshandlingarna 

kategoriseras inom ramen för den konflikten där de utförs (se diagram 3) och på initiativ av aktörerna (se 

diagram 4). Diagram 3 visar att den etniska aspekten i våldshandlingen åtminstone i ett fall i januari var 

markant. 
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Diagram 2: våldsformer i Banija 1942
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Diagram 2. En kronologisk översikt av våldstypernas förekomst och frekvens över 

tid. Sammanställd från Zbornik DNOR: TOM V, knj 3-10 samt samling 110 (AJ) 
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Det gäller en av kommendant Mraks operationer i Mečenčani. Den första dagen brandskattade han och 

hans trupper byn och dödade ca 74 män, kvinnor och barn. Det här skedde inom ramen för en större 

operation, där landsbygden skulle rensas på upproriska element. Den här händelsen har klassats som 

blandat, med tanke på att det fanns strategiska ansatser till operationen, även om utförandet snarare var 

ideologiskt betingat, med tanke på att det förekom barn bland offren. Dagen därpå återvänder Mraks 

trupper för att bränna ner allt som finns kvar av byn.177 Det är mitt i vintern och de bybor som överlevt 

i skogen kunde på så vis inte återvända till sina hem. Det här våldet är inte längre en blandning av de 

olika konflikterna och intressena. I ställen kan det betraktas som ett sätt att slutgiltigt fördriva 

befolkningen från sina hem, genom att ta det ifrån dem. De handlingarna där Mraks trupper har ”rensat” 

olika byar hamnar under beteckningen blandat. Det är de handlingarna som är gråfärgade. De hamnar där 

eftersom det finns goda skäl att anta att ideologiska motiv spelade in i den excessiva våldsutövningen, 

samtidigt som källmaterialet har stora brister och det strategiska skälet inte kan uteslutas fullt.  

 

Wehrmach fortsätter även i det här skedet att kritisera ustaša-regimen och då främst de lokala ustaša-

förband, som mer och mer ställer till med problem för den tyska armén och den tyska administrationen 

i Serbien. I ett samtal med den tyske ambassadören Kasche och generalen Glaise von Horstenau den 26 

januari 1942 diskuteras hur upproret i Östra Bosnien ska hanteras. Det framgår tydligt att Von Horstenau 

anser att situationen har gått så långt på grund av ustašaförbandens uppträdande. Lösningen ligger 

följaktligen i att eliminera dessa gruppers inflytande. Kasche föreslår att införliva dem under tyskt 

kommando i den reguljära armén samt att alla rikets invånare (undantaget är självfallet judarna) ska få 

åtnjuta samma medborgerliga rättigheter.178 Östra Bosnien ligger förvisso långt från Zagreb och från 

Banija, men problematiken som utspelade sig där kom snart att spela en lika stor roll i Banija, de första 

ansatserna fanns redan under januari-februari månaderna. Tyskarnas analys av situationen och ansvaret 

de lade hos ustaša-regimen är däremot inte strikt bunden till Östra Bosnien. I princip gäller samma analys 

                                                 
177 AJ103-114-421/425, s. 67. 
178 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2 dok.br.13 s. 64-68.  
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– för den som är gjord på nationell nivå – även regeringens agerande och en riskbedömning av andra 

latenta oroligheter. Regimen reagerar också på den utveckling som sker i Östra Bosnien och även i Banija. 

Rensningarna som genomfördes under ledning av kommendant Mrak är ett exempel. Ett annat är 

ökningen av trupperna – även tyska – i de administrativa centra och längs med järnvägen. Den här 

ökningen var så pass markant att staben för B.P.O. beslutade att utrymma området. Av ca 1000 partisaner 

som fanns i Banija i början av april 1942 förflyttades ca 800 till grannregioner. Endast 160 partisaner 

stannade kvar i Banija.179 Angivna orsaker var den höga koncentrationen av fientliga trupper i området 

samt de dåliga förutsättningar att a komma undan ett anfall – B.P.O. var omringad av tre floder fyllda 

med smältvatten samt tre järnvägar som bevakades hårt.180 Från och med den 8 april fanns det således 

väldigt få partisaner kvar i Banija och ändå lyckades de genomföra en mängd aktioner. Generalstaben för 

partisanerna var minst sagt missnöjd med förflyttningen och de beordrade att  

 

[P]artisaner inte ens i fall av det största motståndet får dra sig tillbaka och inte ta striden. Med rätt kommer 

folket i Banija säga att ni kallade dem till krig och visade dem möjligheten till ett framgångsrikt motstånd mot 

ustašan och okupatorerna, men att ni – när en lite större trupp motståndare kom – överlämnade samma folk 

till usasas övergrepp utan att ens försöka hindra dem på något sätt. Vi kan inte tillåta att genom sådant 

beteende förlora förtroendet av folket, som vi vann för en ihärdig och långdragen strid: vi får varken ge de 

som kapitulerade eller četnik-element genom ett sådant beslut chansen att anfalla oss och svärta oss hos 

folket. Partisaner stannar alltid hos sitt folk, även i de svåraste ögonblicken.181  

 

De fick helt enkelt återvända till Banija, men det kom att dröja ett tag. Dessutom hade redan några veckor 

gått sedan B.P.O. hade lämnat sitt territorium. Det första brevet kom nämligen aldrig fram.182  Det här 

brevet skickades den 25 april 1942. April månad kännetecknas också av kommendant Gasećs död. Han 

vilade sig med sin trupp partisaner i ett hus i stark dimma. Genom ett överraskningsanfall lyckades ustaša 

döda kommendanten och nio andra partisaner. Den här händelsen var den första större förlusten i 

manskap för B.P.O.183 

 

Sammanfattning 
Under de första månaderna år 1942 skapas B.P.O. och därmed en aktiv motståndsrörelse i Banija. De 

                                                 
179 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 18, s. 64. 
180 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 18, s. 64. 
181 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 32, s. 118. Original: ”Partizani ne smiju ni pred najjačim protivnikom 

uzmaknuti, a da ne prime borbu. S pravom će vam narod u Baniji prigovoriti, da ste ga pozivali u borbu i ukazivali mu 

na mogućnost uspješnog otpora protiv ustaša i okupatora, a kad je došla malo veća snaga protivnika, da ste taj isti narod 

prepustili ustaškom zulumu ni ne pokušavši da to bar koliko toliko spriječite. Ne smijemo takvim postupcima lakoumno 

gubiti povjerenje naroda koga smo stekli upornom i žilavom borbom; ne smijemo davati mogućnost kapitulantima 

i četničkim elementima, da nas zbog takvih odluka napadnu i ocrne pred narodom. Partizani ostaju uz svoj narod i u 

najtežim momentima.” 

 
182 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 18, s. 64. 
183 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br. 41, s. 140-141. 
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förutsättningar de jobbar under är svåra, det saknas vapen och ammunition och de flesta partisanerna är 

unga och utan erfarenhet. Ändå är den beväpnade motståndsrörelsen mycket aktiv och de får stor 

uppmärksamhet från tyskarnas och regimens sida, vilket inte är förunderligt med tanke på en närmast 

ohållbar situation i andra delar av landet. Med partisanernas entré i Banija öppnas också förutsättningarna 

upp för en strategisk konflikt. Det syns även i själva våldsbilden. Majoriteten av våldshandlingarna utgörs 

av stridsituationer mellan två beväpnade parterna och båda parter gör ansatser till att selektera och 

oskadliggöra fienden. Partisanerna gör det genom att skjuta ustaša vid givna tillfällen, utan att utsätta den 

kroatiska befolkningen i hög utsträckning för våld – även om det också förekom. Tyskarna och ustaša-

regimen startar en offensiv för att bekämpa motståndsrörelsen och föra att återta kontroll i regionen. Det 

våldet som användes här var enligt uppdrag selektivt, eftersom de sökte att selektera kommunisterna och 

förinta dem. Så här länge passar Kalyvas modell in på fallet. Utformningen var dock mindre selektivt. 

Förvisso attackerades enbart vissa byar, men de var alla serbiska och hela befolkningen utsattes. I ljuset 

av de tidigare händelserna kan Mraks motiv ifrågasättas. Ett ytterligare argument är att knappast några 

partisaner tillfångatogs. Enbart via förhör kunde mera information vinnas. Varför inte fler arresterades 

är en intressant fråga, liksom frågan varför våldets utformning inte var mer selektivt. Ett möjligt svar är 

att information om den lokala befolkningen och eventuella partisaner bara kunde förmedlas av 

lokalbefolkningen. Lokalbefolkningen pratade dock ingen tyska och de som, inom ramen för den här 

konflikten, var mest pådrivande var just tyskarna. Gestapon var inblandad i förhören av tillfångatagna 

partisaner. För att komma åt dem behövdes hjälp av de som kunde språket: det vill säga ustašaförband. 

Förvisso hade regimen fördömt massmord, men det är tveksamt om de brydde sig om excessivt våld mot 

denna grupp inom ramen för andra operationer. Dessutom kunde det räcka med en ideologisk driven 

ledare på lokal nivå. Även om våldet blev mer selektivt i och med partisanernas entré, har vi fortfarande 

variabeln kontroll kvar. De flesta operationerna och våldshandlingarna sker på landsbygden och i byarna, 

städarna skonas eftersom regimen har ett för starkt säte där. På landsbygden ändras situation ofta och 

fort, så även en temporär form av kontroll är en osäker. Att våldet skulle minskas när kontrollen är mer 

eller mindre jämn mellan båda parterna bekräftas inte och är inte heller rimligt. Förutsättningen i Kalyvas 

modell var lokalbefolkningens möjlighet att välja sida. Rent teoretiskt har de det, men praktiskt sett hade 

Banijas civilbefolkning redan en rad erfarenheter av vad ustašan kunde och var villig att utsätta en för. 

Ett riktigt val hade de således inte. Den geografiska aspekten visar fortfarande en stor spridning. Flertalet 

handlingar genomförs dock längs med kommunikationsleden. De undantagen som finns är partisanernas 

försök till att involvera de kroatiska byarna i Banija i striden mot fascismen. Så egentligen kan vi ställa 

frågan om det ideologiskt betingade – men också klart selektiva – våldet mot ustaša samt den ideologiska 

kampen hade en bredare geografisk spridning än vad Dulić och Hall verkar förespråka. Å andra sidan 

syftar mestadels av det aktiva våldet till att underminera regimen och tyskarna, eftersom handlingarna 

generellt sett är förlagda till de strategiska punkterna.  
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KAPITEL 3: Den strategiska konflikten: ett fullständigt inbördeskrig 
1942/43 
 
Från och med maj 1942 fram till slutet på krigsåret 1943 trappas motståndet upp och operationerna som 

genomförs blir allt större och mer komplicerade – från alla håll. B.P.O. noterar i juni/juli månad att arméns 

och ustašas närvaro i de administrativa centra har ökats till ett par tusen man samt att ingångsvägarna till 

de viktiga städerna som Petrinja är minerade.184 Soldaterna som var placerade i till exempel Petrinja och 

Glina var inte enbart domobraner, utan även vältränade tyska förband. De sistnämna ökade i antal under 

tidens gång. Tyskarnas närvaro – samt den reguljära arméns närvaro – är starkt kopplad till den interna 

ordningen, stabiliteten och godstransporterna som var mycket viktiga för Nazitysklands krigsindustri.  

 

Wehrmachts inträde och förståelse av konflikten 
Inledningsvis har det starka tyska ekonomiska intresset redan nämnts. Det här intresset genomsyrar 

tyskarnas observationer och politik. Milan Ristović framhäver de grundläggande ekonomiska premisserna 

för det tyska agerandet på Västra Balkan i boken Nemački novi poredak i jugoistočna Evropa 1940/41-1944/45.  

När demarkationslinjen drogs såg Tyskland till att alla ekonomiskt viktiga områden såsom områden med 

gruvor hamnade i sitt intresseområde.185 Citatet i inledningen bekräftar just denna bild. Råvarorna var av 

största vikt för Tysklands krigsindustri och säkrandet av kommunikationerna från och till dem blev en av 

Wehrmachts huvuduppgifter.186 Redan under de initiala förhandlingarna om hur NDH skulle se ut, 

fastslogs att Wehrmacht skulle placeras längs med järnvägen som kunde användas för större 

transporter.187 Dessa beslut och intressedefinieringar gör att tyskarnas handlingar lär vara enklast att förstå 

inom det teoretiska ramverket för rational choice och därmed den strategiska konflikten. Deras intresse 

är ett klassiskt intresse för kontroll och makt över ett territorium för att komma åt resurserna. Upproren 

spred sig under sommaren 1941 och förstörde den stabilitet som krävdes för ekonomisk exploatering. 

Det har borde således också vara synligt i de våldshandlingar som utövades. Wehrmachts agerande är i 

linje med dessa riktlinjer både diplomatiskt och våldsamt. Diplomatiskt i dess förhandlingar och samtal 

med Ustaša-regimen, som de ställde till svars för oroligheterna. Så skrev den tyske generalen Glaise von 

Horstenau den 12 juli 1941 om vikten att ”bestraffa förbrytelser. En viktig orsak till oroligheterna är 

förbrytelserna av enskilda ustaša-medlemmar, ustašaförband och de som framställer sig som sådana.”188 

Varpå ett lagförslag om bestraffning presenterades som redan hade skickats till Pavelić. Runt samma 

                                                 
184 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 91, s. 334. 
185 Nenezić (1999), s. 70-72. 
186 Redžić (1998), s. 60. 
187 Zbornik DNOR: TOM VII knj 1, dok.br.14, s. 44. 
188 Zbornik DNOR: TOM XII knj 1, dok.br.78, s. 162. 
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tidpunkt får också frågan om illegala flyktingströmmar till Serbien Von Horstenau att reagera. ”I fråga 

om den oreglerade fördrivningen av kroatiska serber till det gamla Serbien, var jag idag tvungen att på 

begäran av (…) kommendanten i Serbien återigen ingripa hos Kvaternik. Marshallen uttalade självmant 

lugnande ord. Vi får hoppas att han, i motsats till de revolutionära krafterna, är tillräckligt stark att hindra 

det [de illegala flyktingströmmarna AO].”189 Den 12 augusti 1942 får Wehrmacht även order från Hitler 

att inrikesangelägenheterna i NDH inte angår de tyska trupperna och att de inte ska agera, förutom där 

var Wehrmachts säkerhet, godstillföring, kommunikation och prestige hotas.190 Tyskarna följde 

utvecklingen i NDH med största intresse och försökte påverka där de ansåg sig kunna. Ett aktivt 

deltagande kom först på tal när uppror och motståndsrörelser hotade tyskarnas tillföring av råvaror. Det 

som tyskarna stämplade som orsaken till oroligheterna var ustašaförbandens agerande, men i det skedet 

av kriget ingrep tyskarna inte, med motivering att de inte kunde ingripa i interna angelägenheter.191 Istället 

agerade de enbart militärt för att motverka effekterna av ustašaförbandens förbrytelser. 

 

År 1942 hade upproret och motståndsrörelsen även fått fotfäste i Banija och från och med maj månad 

genomfördes aktioner nästan dagligen. Aktionerna var av mindre karaktär fram till hösten 1942 och 

liknade dem som genomfördes under de första månaderna av år 1942. Under det första krigsåret och de 

första månaderna år 1942 började tyskarna inta sina positioner i olika delar av NDH för att bekämpa 

upprorshärdarna som även påverkade de tyska planerna. I Banija förstärktes de lokala garnisonerna från 

och med maj 1942 och främst under sommaren.192 Inom ramen för en operation i Västra Bosnien skulle 

alla kommunistiska anhängare och četnik-element rensas ur ett flertal regioner. Även Banija föll under 

denna operation, men som gränstrakt. Mellan den 9-13 juni genomfördes en sammanslagen operation av 

ustaša, tyskar, četniker och domobrani för att återta kontroll i Banija. Ca 6000-7000 soldater deltog. Innan 

själva operationen på marken bombarderades byarna intill skogen.193 De operativa bataljonerna av B.P.O. 

var tvungna att dra sig tillbaka in i skogen Šamarica, i centrala Banija, varifrån olika utfall och flyktförsök 

gjordes. Under ledning av Petar Krnjajić, kommendant för den första bataljonen brändes hela den 

kroatiska byn Prekopa ner.194 Det här var inte den enda händelsen där partisanerna brände ner byar eller 

utsatte civilbefolkningen för grovt våld. Samma hände ett flertal tillfällen i muslimska byar runt om 

Vrnograč så tidigt som i maj månad.195 Dessa händelser gick inte obemärkta och okommenterade förbi i 

veckobreven och de order som skickades fram och tillbaka mellan generalstaben med flera. Den 23e juni 

kommenterades följande:  

                                                 
189 Zbornik DNOR: TOM XII, knj 1 dok.br. 77, s. 163-164. (I innehållsförteckningen angiven som dok.br. 78, s. 

196/198). 
190 Zbornik DNOR: TOM XII knj 1 dok.br. 110. (I innehållsförteckningen angiven som dok.br.111).  
191 Zbornik DNOR: TOM XII knj 1 dok.br. 110. (I innehållsförteckningen angiven som dok.br.111). 
192 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 91, s. 334. 
193 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 39, s. 123. 
194 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 39, s. 124. 
195 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 47, s. 156. 
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Brandskattningarna som skedde på Banija är verkligen resultatet av bittra partisaner och den serbiska 

befolkningen mot muslimerna (…). Den här brandskattningen som skedde är ett resultat av att 

politkommesaren och de andra kamrater som ledde operationen mot muslimerna inte har förstått och inte 

haft full kontroll. Efter dessa oroligheter, som har skett på Banija och som fortfarande inte har åtgärdats och 

som upprepar sig, har jag skickat ett brev till politkommissarien i Banija och kallat honom till svars; att 

energiskt undersöka [det som hänt AO] och bestraffa de berörda.196  

 

Vad som skiljer brandskattningen av Prekopa åt från de andra händelserna är att kommendanten Petar 

Krnjajić döms till döden och att fallet Prekopa närmast blir som ett exempel på hur otillåtet beteende 

kommer att bestraffas. Krnjajić beskrivs i rundskriften som motsatsen till det en sann partisan bör vara.  

 

Enligt rapporten av B.P.O.s kommissarie tog han aldrig till sig kamraternas kritik som välvillig och kamratlig, 

utan uppfattade det som ett personligt angrepp. Gällande brandskattningen av Prekopa har undersökningen 

genomförts och den främste skyldige är han. Han gav bataljonerna befälet att – utan samspråk med staben – 

sätta eld på Prekopa, mörda alla män äldre än 16 år samt allt fä. (…). Såvida jag känner Krnjajic personligen, 

är det en man som inte riktigt följer folkbefrielse arméns linjer trots att det har förklarats för honom om och 

om igen. Utöver detta är han alldeles för ambitiös, egenkär, överskattar sig själv och är ytlig, har en närmast 

chauvinistisk och storserbisk inställning. B.P.O.s kommissarie säger i sin utredning att han ska försöka bota 

honom och normalisera situationen, men vi håller inte med detta. (…) [P]å grund av den utredning som 

gjordes mot honom som följd av ett sådant jobb i Prekopa, har vi befallt att Krnjajic ska arresteras, grundligt 

förhöras och skjutas.197  

 

Detta skedde också. Den här händelsen och den allt starkare folkbefrielsearmén bidrog också till en del 

interna utrensningar och aktivt internt politiskt arbete, för att säkra ordningen, lojaliteten och partiets 

linje. 

 

Brandskattningen av Prekopa skiljer sig inte i mångt och mycket från de aktionerna där till exempel kapten 

Mrak rensar en serbisk by. Hus brändes ner och människor flydde, kroater som serber. Befolkningen 

kunde självfallet inte känna till ordern om att antingen döda alla män äldre än 16 eller rensa byn 

på ’upproriska element’. Lika lite kunde de avvakta för att se vad som skulle hända. Skillnaden mellan 

dessa våldshandlingar – och som möjliggör en förståelse av dem utifrån det teoretiska ramverket som 

används i denna uppsats – är det som kom efter och innan. Regimens och ustašaförbandens rensningar 

                                                 
196 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 50, s. 167.; Banijas politkommesar är Ranko Mitic, brevet skrevs av 

politkommesaren av Lika. Regionerna Lika, Kordun och Banija utgjorde tillsammans den första operativa zonen och 

var en utav sammanlagt fem zoner; Original: ”Paljenja koja su bila na Baniji, istina su rezultat ogorcenja partizana i 

srpskog stanovnistva protiv muslimana, (ali) uslova da se to izbjegnje bilo je. Ovo paljenje koje se dogodilo rezultat je 

samo nerazumjevanja i nekontrole polit.komesara i ostalih drugova koji su rukovodili operacijama protiv muslimana. 

Poslije ovih izgreda koji su ucinjeni na Baniji, a koji se jos uvijek nisu prevazisli i koji se ponavljaju uputio sam pismo 

politickom komesaru u Baniji i pozvao ga na odgovornost, da povede energicnu istragu i da se doticni kazne.” 
197 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 66, s. 250. 
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och överfall på serbiska byar och den serbiska befolkningen hade redan under sommaren 1941 gjort sig 

verklig och utgjorde den huvudsakliga delen av våldet som utövades. Den första bataljonens överfall på 

Prekopa var för den utsatta befolkningen lika traumatiserande, men saknar tydlig precedens. Det finns 

andra exempel på partisanernas brott mot civiler, men de är marginella och var varken ideologiskt 

godtagbara eller sanktionerade.198 Vid år 1942 var överfall på serbiska byar inte heller längre statligt 

sanktionerade, men fortfarande godtagbara inom ramen för operationer mot de vagt beskriva partisansk-

chetniska elementen. Följderna av övergrepp mot civilbefolkningen skiljer sig också åt. I fallet Mrak var 

hela operationen sanktionerad och inga kommentarer finns i källmaterialet. Operationen betraktas som 

en självklarhet för regimen, emedan händelserna i Prekopa får hård kritik av partisanernas stab och 

resulterar i att den ansvarige kommendanten blir dödsdömd. Rensningarna inom de egna leden påbörjas 

under april månad och trappas upp under de följande månaderna.199 En liknande motsvarighet saknas 

inom ustaša-rörelsen. 

 

Våldets utformning och dess offer 
I det ovanstående stycket har jag presenterat några centrala händelser för de aktiva aktörerna i Banija. 

Vilka våldstyper som var överhärskande visas i tabell 5. 

 

Tabell 5. Våldshandlingar år 1942, beräknad på det totala antalet registrerade händelser, dvs 102 stycken. 

 Total år 1942 Total i % år 1942  Total år 1942 Total i % år 1942 

Massaker 5 4.9 Kulturell 

egendom 

2 2.0 

Strid 67 65.7 Administration 12 11.8 

Särskillt 

utpekad 

15 14.7 Järnväg 27 26.5 

Annat 55 53.9 Privat egendom 24 23.5 

fördrivning 4 3.9 vägspärrar 7 6.9 

 

De fyra största grupperna i tabell 5 är föga förvånande: strid (65.7 %), annat (53.9 %), järnväg (26.5 %) 

samt privat egendom (23.5 %). Den höga andelen strid bekräftar bara bilden att situationen under år 1942 

förvandlas till ett fullständigt inbördeskrig. I en jämförelse med tabell 6 (se nedanför)  syns en viss 

kontinuitet under krigsåret 1943. Kategorierna strid (55 %), järnväg (46.7 %) och annat (29 %) är 

fortfarande ledande. Det enda som skiljer sig tydligt åt är det minskade antalet våldshandlingar kopplade 

till kategorin privat egendom (3.3 %).  

                                                 
198 Efter kriget och i samband med krigsslutet avrättades även många Volksdeutsche, de var per definition skyldiga om 

de inte kunde bevisa något annat. Så brott mot civila förekom och ibland i stor skala, men oftast var det politiskt 

motiverat och i det här skedet av kriget var de ännu helt beroende av lokalbefolkningens hjälp. 
199 Zbornik DNOR: TOM V knj 4, dok.br.1, s. 14-15. Här finns den mig veterligen första kommentarer på oönskade 

element inom folkbefrielsearmén i Banija. 
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Tabell 6. Våldshandlingar år 1943, beräknade på det totala antalet registrerade händelser, dvs 60 stycken.  

*Siffrorna är baserade på registrerade handlingar från januari, mars, maj, juli, september och november. De täcker således inte 

alla våldshandlingar under årets gång. 

 Total år 1943* Total i % år 1943  Total år 1943* Total i % år 1943 

Massaker 2 3.3 Kulturell 

egendom 

0 0 

Strid 33 55 Administration 3 5 

Särskillt 

utpekad 

3 5 Järnväg 28 46.7 

Annat 12 29 Privat egendom 2 3.3 

fördrivning 0 0 Vägspärrar 5 8.3 

 

Själva tabellerna ska läsas med en viss försiktighet eftersom tabell 6 enbart återger en våldsbild baserad 

på militärkällor från varannan månad 1943. Det totala antalet våldshandlingar kan teoretiskt sätt dubbleras 

för att jämföras med 1942. En fördubbling skulle innebära en lätt ökning av våldshandlingarna: 102 för 

1942 och 120 för år 1943. En sådan fördubbling ter sig problematiskt utrifrån några aspekter. För det 

första varierar våldsbilden från månad till månad, vilket tas upp under nästa avsnitt. För det andra så 

förändras typen av våldshandlingar. Från att genomföra rätt småskaliga aktioner från partisanernas sida 

och ett flertal mindre skärmytslingar mellan de olika parterna, ökar båda antalet och storleken på 

offensiven till att omfatta ett flertal byar och regioner. Rapporternas detaljnivå varierar och därmed också 

antalet registerade geografiska anknytningspunkter och handlingar. 

 

Den höga koncentrationen av våldshandlingar i samband med strid som syns i tabell 5 och 6 bekräfter 

bilden att kriget definitivt bytt karaktär. Anfallen på järnvägen bekräftar samma bild. En närmare blick 

på just järnvägsattackerna förtydligar detta ännu mer. I de flesta fallen där järnvägen saboteras och/eller 

ett tåg fastnar på grund av detta, så leder det till stridssituationer. På tågen verkar det alltid finnas soldater 

på plats ifall något går snett. När operationerna kommenteras i källorna framkommer det alltid att det 

skjuts från själva tåget och att hjälp i vissa fall skickas för att undsätta det attackerade tåget.200 Attackerna 

var minutiöst förberedda och partisanerna kände exakt till vilka tåg de skulle utsätta, dess avgångs- och 

ankomsttider.201 Tågen som utsattes plundrades ofta och förstördes totalt efteråt. Det här är också en 

viktig markör för den konflikten som studeras. I källmaterialet framgår att de tågen och transporterna 

som utsattes som oftast var militära transporter och i enstaka fall gods- och livsmedelstransporter. Enbart 

sällan framgår det att civila var med på tåget.202  Attacker på järnvägen betyder inte bara sabotage av själva 

                                                 
200 Zbornik DNOR: TOM V knj 9, dok.br. 15, s. 63; Zbornik DNOR: TOM V knj 10, dok.br. 61, s. 239. 
201 Exempelvis Zbornik DNOR: TOM V knj 7, dok.br. 89, s. 309-311. 
202 Zbornik DNOR: TOM V knj 10, dok.br. 61, s. 134.; Zbornik DNOR: TOM V knj 10, dok.br. 85, s. 313-316.; Zbornik 

DNOR: TOM V knj 11, dok.br. 7, s. 11.; Zbornik DNOR: TOM V knj 21, dok.br. 25, s. 84-96; Zbornik DNOR: TOM V 
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spåren och förstörelsen av tåg. Mycket handlar också om att försvaga järnvägens försvar och ta över, 

bränna ner och kontrollera järnvägsstationerna på landsbygden. I synnerhet stationen Majur and Blinski 

Kut och generellt stationer i Sunjas närhet och öster om staden.203 Initialt var det främst serbiska byar 

som stödde partisanrörelsen och regimen hade föga förvånande ett mycket lågt förtroende för de serber 

som var bosatta i närheten av järnvägen. Det är då inte heller en överraskning när partisanerna den 23 

jun 1942 skriver att det finns få serbiska byar kvar längs med järnvägen.204 Många av dem hade redan 

blivit rensade under de stora våldsvågarna år 1941. 

 

De flesta registrerade striderna faller också samman med de registrerade operationerna mot järnvägen. 

Det är dock inte enbart längs med järnvägen eller på grund av järnvägen vissa strider äger rum. De ökade 

spänningarna och krigshandlingarna på landsbygden ledde också till ökade militärinsatser för att återta 

kontrollen över vissa byar och områden. Under åren 1942-1943 fanns det ett flertal mindre och större 

operationer från regimens och tyskarnas sida för att återta kontrollen i Banija. I samband med dessa 

operationer rensades i första hand byar. Operationen som kommendant Mrak ledde i februari månad 

1942 är den mig veterligen första operationen på Banija. Andra viktiga operationer är 

rensningsoperationen från tyskarnas och regimens sida i Västra Bosnien eller Bosniska Krajina sommaren 

1942; Operation Weiss under vintern 1943 samt partisanernas försök under hösten 1942 och 1943 att ta 

kontrollen i de administrativa centra i Banija. De är varandra väldigt lika och kännetecknas av långa 

förberedelser och ett försök att avskärma av motståndaren och ringa in den i ett område, liksom en 

miniatyrversion av operationen för att fånga in Tito.205 

 

Operation Västra Bosnien206 

Tyskarnas operation i Västra Bosnien eller Bosniska Krajina i juni-juli år 1942 var en omfattande 

militäroperation som täckte ett större geografiskt område. Involverade trupper var båda tyska och 

kroatiska förband samt en del ustaša.207 Banija i sig låg vid gränsen av den nämnda regionen, men hamnar 

inte helt utanför fokus. Målet för operationen var att bryta motståndet, återställa ordning och reda för att 

få igång ekonomin. Mycket i linje med de ideologiska ansatserna och tyskarnas uppdrag på Balkan 

understryks, särskillt skyddet och stimuleringen av „det för arméns ekonomi viktiga järnmalmet som 

utvinns hos Prijedor samt dess transport.“208 Även om det geografiska fokuset låg på Västra Bosnien, 

                                                 
knj 15, dok.br. 23, s. 89. 
203 Zbornik DNOR: TOM V knj 21, dok.br. 25, s. 84-96.; Zbornik DNOR: TOM V knj 17, dok.br. 17, s. 60-61.; Zbornik 

DNOR: TOM V knj 13, dok.br. 48, s. 205-209.; Zbornik DNOR: TOM V knj 13, dok.br. 32, s. 132-136. 
204 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br. 50, s. 166. 
205 Den såkallade operationen ”Operation Rösselsprung”, där tyskarna i en samlad aktion med NDH-regimen försökte 

ringa in och fånga Tito. Se Wolff (1970). 
206 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.84, s. 457. 
207 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.85, s.459f. 
208 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.85, s. 459. 
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gick kommunikationsleden till Bosniska Krajina via Banija. Att situationen var allvarlig vittnar en rapport 

från den 5:e juni om: de regelbundna attackerna på spårvägen mellan Bos. Novi och Sunja har 

omöjliggjort transporter från gruvorna i Prijedor.209 Själva operationen i Västra Bosnien ledde i sin tur att 

B.P.O. den 22 juni fick ordern om att förlägga flertalet av B.P.O.s aktioner i trakten Kostajnica-Dvor längs 

med spårvägen, vilket var några dagar efter att Operationen Västra Bosnien hade påbörjats.210 På det här 

sättet kunde arméns kommunikationsled saboteras för att hindra trupper från att ta sig till det utsatta 

området.211 Under andra juli veckan reagerade regimen med tyskarna på partisanernas aktioner i 

Šamarica.212 Det var inom ramen för den här operationen som Prekopa slutligen brändes ner av 

partisanstyrkor, vilket redan har nämnts ovan. Det är också i juli och augusti att operation Västra Bosnien 

sprids ut till att omfatta hela Banija med fokus på Šamarica och dess upprorshärder. Järnvägens centrala 

betydelse hamnar dock aldrig i bakgrunden i tyskarnas dokumentation.213 Andra veckan av augusti 

genomfördes en stor operation i Banija för att slå ner hela motståndsrörelsen. Från Sisak, Petrinja och 

Glina i norr drog trupper söderut, emedan trupper från den bosniska gränsen drog norrut. Landsbygden 

mellan skulle rensas. Instruktionerna för hur den lokala befolkningen  och fienden skulle behandlas är 

tydliga. 

 

„Partisaner och personer som hjälpt partisanerna i strid bör skjutas, viktiga tillfångatagna personer 

förhöras(….); Den manliga befolkningen äldre än 15 år (undantag äldre och funtionsnedsatta) och som kan 

bekräftas vara sympatisörer av de tillfångatagna [bör skjutas]. (…) Befolkningen av de orterna som hittils 

visat sig lojala ska beskyddas och deras egendom och liv får ej röras.“214 

 

Den här typen av order var inte något särskilt för Banija eller Västra Bosnien, liknande instruktioner hade 

redan utfärdats vid tidigare operationer i Östra Bosnien.. Kännetecknande för det här våldet är dock dess 

reciprokt-selektiva karaktär. Även om våldet är grovt och många utsattes, var riktlinjerna tydliga: inga 

kvinnor och barn, enbart vapenföra män som kunde tänkas vara sympatisörer. Huruvida de efterlevdes 

och på vilket sätt är lite svårare att komma åt. I det här skedet av kriget finns få vittnesmål kvar och de 

berör inga krigshandlingar Vad som finns är partisanernas material och förståelse av situationen. I juli 

och augusti känner de sig mer och mer inträngda och väntar på en offensiv som låter vänta på sig. Antalet 

trupper i städerna och runtomkring växer och hindrar partisanerna från ett flertal aktioner. De noterar 

dock att anfallen på ett flertal partisanska byar ökar och att många byar plundras och bränns innan själva 

offensivet. Militärinsatserna från partisanernas sida koncentreras under denna period på skydd av sina 

                                                 
209 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.86, s. 466. 
210 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.84, s. 457f. 
211 Zbornik DNOR: TOM V knj 5, dok.br.48, s. 160-161. 
212 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br.111, s. 568-569. 
213 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br. 124, s. 614. 
214 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br. 124, s. 614 ff. 
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byar, områden och en säker tillföring av mat.215 Ammunition mm var det akut brist på och i en redovisning 

från den 26 augusti 1942 skrivs att vissa enheter inte hade mer än 20-30 kulor per person.216 Själva 

offensivet var omfattande och fick till följd att stora delar av Banija åter föll under regimens kontroll. 

Partisanerna lämnade delvis sin region och liksom några månader innan dömdes detta hårt av 

generalstaben.217 De skickades tillbaka för att ta igen positionerna i Banija och föra striden norrut, vilket 

så småningom också hände.218 Redan i slutet på november noteras att det finns mellan 4000-5000 

partisaner i närheten av Glina och att antalet anfall på spårvägarna har ökat lavinartat.219 Den 16 december 

1942 kom en order från Hitler att kommunisterna såsom i öst inte heller på Balkan kunde behandlas i 

enlighet med den genefska konventionen och att enbart de mest brutala metoderna mot partisaner, 

inklusive barn och kvinnor, kunde hämma dem. Tyskarna kunde inte heller längre ställas inför rätten på 

grund av sitt beteende i striden mot kommunisterna.220 

 

Den här ordern vittnar om ett antal aspekter av kriget. För det första var partisanerna en makt att räkna 

med vid den här tidpunkten. Åtskilliga offensiv hade visserligen periodvis försämrat kommunisternas 

ställning, men inte lyckats bryta den. Att Hitler blandade i sig vittnar om det. Även utan denna order 

kunde tyska trupper samt den kroatiska armén redan rensa hela byar beroende på deras förmenta lojalitet, 

så det är snarare frikortet att använda våld utan möjliga konsekvenser som utgör skillnaden. Den här 

ordern är också ett ytterligare tecken på att tyskarna och regimen inte längre hade situationen under 

kontroll. Uttalet i sig är ingen markör för det, snarare en bekräftelse. Det är också efter detta uttal och 

egentligen redan med operationen Västra Bosnien, som kriget tar en annan vändning. Fram till denna 

operation var de olika aktionerna överskådliga och ofta rätt små – i alla fall i Banija. I samband med och 

efter operationen Västra Bosnien, blir alla operationer och offensiv mycket större, involverar fler trupper 

och får en större geografisk spridning. Resultatet av detta blir att detaljerikedomen minskas i 

källmaterialet. 

 

Våldets geografiska spridning: strategiska mål 
Om då våldets karaktär har ändrats under 1942 och 1943 och blivit ett mera konventionellt inbördeskrig 

om makt, kontroll och resurser, så borde det i enlighet med hypotesen om den geografiska spridningen 

vara så att våldet i första hand sker längs med kommunikationslinjerna och på strategiska punkter. 

                                                 
215 Zbornik DNOR: TOM V knj 6, dok.br.14. s. 69. 
216 Zbornik DNOR: TOM V knj 6, dok.br. 58, s. 256. 
217 Zbornik DNOR: TOM V knj 6, dok.br. 56, s. 240-241.; Zbornik DNOR TOM V knj 6, dok.br. 62, s. 279-280. 
218 Zbornik DNOR: TOM V knj 6, dok.br. 62, s. 280. 
219 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br. 188, s. 906-907.; Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br. 195 s. 931. 
220 Zbornik DNOR: TOM XII knj 2, dok.br. 198, s. 940. 
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Karta 6 visar tydligt att majoriteten av handlingarna var förlagda längs med järnvägen, det vill säga direkt 

intill den eller i dess närhet. Typen av våldshandlingar är likaså av ett annat slag än under första krigsåret, 

undantaget tre större  icke sanktionerade massakrer. Vad som också framgår är ett rätt högt antal röda 

prickar i centrala Banija, bortom järnvägen. Det är det området som kallas för Šamarica och där 

partisanerna tidvis hade sin bas. Det här området sammanfaller också med det området som under 1941 

starkast utsattes för regimens övergrepp. Våldets spridning så som den syns på kartan är omfattande. Det 

är iögonfallande att nästan all järnväg i Banija är rödmarkerad med prickar. Nästan dagligen genomfördes 

attacker på kommunikationsleden och partisanerna lyckades hindra många transporter. Enligt Dulić och 

Halls andra tes, att våld i en konventionell konflikt kan förväntas vara koncentrerad längs med de 

strategiska punkterna, ska majoriteten av våldshandlingarna just vara längs med strategiska punkter. De 

enda strategiska punkterna som fanns i Banija var järnvägen. Om då majoriteten av våldet krestar sig 

kring den, så borde också konflikten vara konventionell och kunna förstås som en strategisk konflikt om 

makt och resurser. Och så verkar fallet vara. Om den serbiska civilbefolkningen fortfarande utsatts för 

excessivt våld så sker det antagligen i samband med större operationer eller på de lokala ustašaförbandens 

vägnar. De tre massakrerna i östra Banija vittnar om det. 

 

Tidsaspekten: den strategiska konflikten sätter agendan 
Ovanför har redogjorts för konfliktens gång och de typer av våldshandlingar som var mest förkommande 

under perioden maj 1942 till december 1934. Nedanför finns en redovisning av våldet och dess typer 

över tid. Generellt finns det två markanta perioder under åren 1942-1943 där våldsbilden avtar. Under år 

1942 är det juli-september, vilket sammanfaller med offensivet Västra Bosnien och dess förläggning från 

Kozara och dess närområde till själva Banija i augusti. Offensivets framgånger var tydliga, men kortvariga. 

Den egentliga våldsbilden är dessutom svår att lägga fast, eftersom det streds på många orter, utan att 

Karta 6. Våldshandlingar 

mellan juni 1942 – november 

1943 på Banija. De röda 

prickarna visar var 

våldshandlingarna förekom. 

Kartan är baserad på Zbornik 

DNOR TOM V, band 5-21 

samt Zbornik TOM XII, 

band 1-4 
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det entydigt framkommer i materialet. Själva antalet handlingar lär således ha varit högre. Massakrer och 

våldshandlingar som lemlästning framkommer endast marginellt i källmaterialet. De massakrerna som 

syns i oktober 1942 och vid årsskiftet 1942-1943 är däremot fortfarande drivna av lokala ustaša-

grupperingar. 

 

 

 

De tre som förekommer under januari och februari 1943 var små lokala massakrer som antagligen 

fortfarande var utbredda. Det var lokala ustaša som grep några civiler och torterade dem till döds. Vilka 

civilerna var är otydligt, men i båda fallen anges att offren kom från en serbisk by i närheten till ustašas 

hembas.221 Några månader tidigare skedde betydligt större massakrer i byarna Crkveni Bok, Ivanjski Bok 

och Strmen. Vid det här tillfället var det ustašaförband från koncentrationslägret Jasenovac som 

omringade byarna och sköt den serbiska lokalbefolkningen. Enligt de kroatiska myndigheterna hade 

samtliga män lyckats fly undan och istället var det ca 600 kvinnor och barn som sköts.222 Den här 

händelsen fick en större uppmärksamhet av regimen och myndigheterna än de tidigare massakrerna, 

eftersom den inte var sanktionerad. Aktionen fördöms och det understryks att varken 

domobraner/hemvärnet eller myndigheterna var inblandade eller hade vetenskap om det som hade 

hänt.223 Om själva massakern fick några konsekvenser för utövarna är mindre troligt: Jasenovac’ ustaša 

                                                 
221 AJ110-496-468. 
222 Zbornik DNOR: TOM V knj 9, dok.br. 150, s. 444-445. 
223 Zbornik DNOR: TOM V knj 9, dok.br. 150, s. 444-445. 
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agerade i stort sett självständigt och fler hänvisningar har inte hittats i källmaterialet. Det finns en onämnd 

massaker kvar som skedde i december 1942. Den utfördes av partisanerna på ett flertal tyska soldater och 

ustaša. Vad som utmärker just den här händelsen som en massaker var situationen som den skedde i. 

Liksom i många andra fall saboterades järnvägen och plundrades ett tåg. I själva tåget befann sig förutom 

en oväntad stor skara civila även tyskar, ustaša och domobraner. När tåget stoppades flydde många tyskar 

och ustaša. Eftersom det var mitt i natten var de flesta varken påklädda eller hade några vapen på sig när 

de sköts.224 Det här fallet är ett tydligt exempel på att selektivt våld och en massaker kan överlappas. 

Händelsen i sig är en massaker, men offren var, trots att de var obeväpnade, soldater. Det var i huvudsak 

bara tyskarna och ustašan på tågen som sköts. De civila passagerare samt domobranerna lämnades, 

bortsett från att de avväpnades, ifred. 

 

Den andra tydliga minskingen av våldshandlingar ligger under perioden juni-september 1943. Hela 

våldsbilden under det här året har en del brister, eftersom jag enbart har tittat på varannan månads 

anteckningar. Dessa har inte enbart berört de månader de skrevs i, vilket också syns i diagram 6. Den 

markanta minskningen under juni-september återstår ändå, eftersom anteckningarna från september 

månad inte en enda gång nämner Banija, vare sig det gäller utförda offensiv under tidigare månader, eller 

då något planerats för framtiden. Även i juni finns förvånansvärt få fall registrerade. Detta har sin 

förklaring i att all partisansk aktivitet - eller åtminstone flertalet av dem - blev förlagd till den italienska 

intressesfären. Det här kan direkt kopplas till Italiens kapitulation under sensommaren 1943. Det här 

betydde inte enbart att den före detta italienska intressezonen tillföll den tyska och att ustaša-regimen 

återfick kustremsan, utan även att stora vapenarsenaler fanns att vinnas och det är det partisanerna satsade 

på under denna tid. Att aktionerna som genomfördes i oktober 1943 (sammanlagd 19) toppar alla 

föregående månaderna, förutom december 1942 (sammanlagd 21) säger en del med tanke på att det 

rimligtvist även i anteckningarna från oktober förekommer händelser jag inte har studerat.  

 

 

 

 

 

                                                 
224 Zbornik DNOR: TOM V knj 11, dok.br. 31, s. 96. 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Undersökningen har varit hypotesprövande och utgått från en analytisk ram med två olika konflikter: en 

etnisk och en strategisk. De här konflikterna är i verkligheten inte så enkla att hålla isär. Delvis för att det 

är samma aktörer som är involverade, men tilldelas en annan rollfördelning beroende på situationen. 

Delvis täcker den också samma tidsperiod och plats. Det analytiska isärhållandet av konflikten har 

möjliggjort att studera olika faktorer och våldshandlingar samt undersöka hur våldshandlingarna förhåller 

sig, inom ramen för nämnda konflikt, till det teoretiska ramverket som jag använder mig av. I stora drag 

förändras konfliktens innebörd från ett statsbyggnadsprojekt där vissa grupper uteslöts till ett maktspel 

om makt, kontroll och resurser.  

 

Syftet med uppsatsen har varit att pröva tre hypoteser, baserade på Kalyvas’, Dulić’ och Halls teoretiska 

diskussioner.  

 

1. Det urskillningslösa våldet dominerar när ideologiskt motiverade förövare utövar en hög grad av 

kontroll. 

 

I det första kapitlet har jag redogjort för Ustašas politik gentemot den serbiska befolkningen i Banija. Det 

framgår tydligt att våldet var urskillningslöst, eftersom a) civilbefolkningen utsattes på grund av sin etniska 

tillhörighet, b) ålder och kön var av underordnad betydelse samt c) utfördes strukturellt. Den strukturella 

aspekten är av särskild vikt eftersom det så tydligt framgår att båda den lokala administrationen, 

ustašamiliser samt regimen var inblandade i de massakrerna som förekom under det första krigsåret. Utan 

en hög grad av kontroll över Banija hade regimen inte på samma effektiva sätt kunna organisera de större 

massakrerna och genomföra det, med tanke på alla transporter. Samma gäller deportationerna, utan en 

omfattande logistik (även om den i sinomtid kom att bli bristande) hade de inte kunnat genomföras under 

en längre period. Genomförs det ideologiskt motiverade våldet strukturellt, så är en hög grad av kontroll 

en premiss. Därtill kommer att det i stort saknades en organiserad motsåndsrörelse fram till B.P.O.s 

grundande vintern 1942, vilket återigen styrker att regimen utövar en hög grad av kontroll. Utan den här 

typen av kontroll hade våldet fortfarande kunnat vara grovt och ideologiskt motiverat, men samma 

strukturella utövning med transporter och koncentrationsläger hade inte varit möjligt. 

Ålder och kön var av underordnad betydelse, inte därför att ingen åtskillnad gjordes, utan därför att den 

åtskillnaden inte spelade någon roll i längden. Att det först var Glinas manliga befolkning som mördades, 

betydde inte att den kvinliga delen skonades. Två givna exempel illusterar detta. Efter massakern i Glina 

kyrka arresterades även kvinnor vars män hade mördats och deras barn. De släpptes förvisso efter 

ingripande från högre instans, men det visar också att kvinnor och barn inte gick säkra. I Kostajnica 

deporterades kvinnor och barn i högre utsträckning till koncentrationsläger än män, vilket inte heller 

garanterade deras liv. Under brandskattningarna av ustašaförband mördades båda män, kvinnor och barn 
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utan någon åtskillnad, men oftast kvinnor, barn och äldre, eftersom de var kvar i byarna när ustašan kom. 

Så även om vapenföra män samt den serbiska eliten var de första som utsattes, spelade ålder och kön i 

längden ingen större roll. 

Således stämmer det att det urskillningslösa våldet dominerar när ideologiskt motiverade förövare utövar 

en hög grad av kontroll. Däremot minskade det urskillningslösa våldet markant under hösten 1941, utan 

att den ersattes av en annan typ av våld. Så trots att regimen utövade en hög grad av kontroll i Banija, så 

minskade våldet. Det här går att förstå utifrån en nationell kontext. Motståndsrörelsen i form av N.O.P. 

(Narodna Oslobodilaska Partija, dvs partisanerna) och četnikrörelsen hade redan blivit en faktor att räkna 

med under sommaren 1941. N.O.P. blev en allt viktigare faktor efter att operation Barbarossa påbörjades. 

Även om regimen lokalt var i kontroll, förde de en nationell politik där den kroatiska frågan fick andra 

lösningar efter tyska påtryckningar och efter att regimen förlorat kontrollen i större delar av NDH. Den 

här nationella omsvängningen som kom under sommaren och hösten 1941 betydde dock inte att det 

urskillningslösa våldet upphörde. Det minskade förvisso i juni 1941 samt efter september 1941 efter att 

regimen hade uttalat sig mot denna terror, men det försvann aldrig helt.225 Dess utformning förändrades 

dock. Från att ha varit större välorganiserade massakrer, blir det mindre brandskattningar. Dessutom 

utformas en annan politik för att lösa den kroatiska frågan. Folkförflyttningspolitiken avslutades i 

september och regimen förflyttade fokus från massakrer till tvångskonverteringar, en linje som slutligen 

skulle resultera i skapandet av en kroatisk ortodox kyrka. Så även om metoden ändrades, betydde det inte 

att regimen släppte frågan i sig. Den kulturella definitionen av serberna möjliggjorde snarare en annan 

tolkning och därmed också en annan lösning av den kroatiska frågan genom en denationalisering av den 

serbiska befolkningen. Att detta skedde i just Banija har även indikeras av Biondich.226  

 

2. Det selektiva våldet dominerar när den ena parten får mera kontroll, men fortfarande saknar 

hegemoni. 

 

I undersökningen framgår att i takt med att partisanerna byggde upp en motståndsrörelse i Banija går det 

att se hur det selektiva våldet ökar. Innan dess saknades premisserna för selektivt våld, nämligen två 

beväpnade parter. Ju starkare B.P.O. blir, desto mera krut läggs på just bestridningen av den 

kommunistiska motståndsrörelsen. Ett viktigt steg i detta är just tyskarnas engagemang i den här frågan. 

Wehrmacht var inte särskillt intresserad eller engagerad i ustašas inrikespolitik gentemot den serbiska 

befolkningen fram tills de ansåg att terrorn gynnade motståndsrörelsen och skadade de tyska intressena. 

Deras ingripande i den etniska konflikten var dock av diplomatisk karaktär. Tyskarnas ingripande mot 

B.P.O. var däremot militärt, dess främsta fokus var att skydda kommunikationslederna och järnvägen. 

                                                 
225 Biondich (2005), s. 87. Biondich visar här på en retoriksvängning i september 1941, en svängning som kom att leda 

till en annan typ av hantering av serberna än under de initiala månaderna. 
226 Biondich (2005), s. 88-90; 112-113. 
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Ustašaregimen och olika ustašaförband börjar använda sig av mer selektivt våld i takt med att B.P.O. 

grundas, men inkonsekvent, eftersom de i ett flertal fall misslyckas arrestera misstänkta partisaner och 

istället massakrerar alla män, kvinnor och barn. Viktigt är dock att notera hur det selektiva våldet används 

som legitimering för olika militära operationer som genomfördes, oavsett om våldet som därvid användes 

var urskillningslöst. Undantaget är den massakern som utförs i Crkveni Bok och Strmen av ustaša från 

Jasenovac. Den massakern saknar en motivering som passar inom ramen för kriget mot partisanerna. Det 

urskillningslösa våldet som kännetecknas av massakreringen av barn och kvinnor är också ett tecken på 

det, eftersom barn inte kan antas vara vapenföra partisaner eller deras aktiva sympatisörer.227 Massakern 

i Crkveni Bok och Strmen fördöms förvisso av regimen, eftersom den inte längre passar inom ramen för 

regimens politik, men några konsekvenser får massakern dock inte för dess förövare. Det selektiva våldet 

utgör också en relativ stor procentsats under år 1942. Kategorin särskillt utpekade utgör 15 % bland alla 

våldshandlingar det året. Majoriteten var arresteringar eller mord på enstaka partisaner eller ustaša. Här 

syns det att det selektiva våldet har blivit en viktig faktor och med dess en rensning på politiska 

motståndare. Det här gäller båda partisaner, tyskar och ustaša, men i högre utsträckning partisanerna och 

tyskarna.  

 

3. Inom ramen för en strategisk konflikt bör det selektiva våldet geografiskt förhålla sig till de 

strategiska punkterna i den utsatta regionen. Likaså bör urskillningslöst våld inom en etnisk 

konflikt få en omfattande geografisk spridning där målgruppen är bosatt. 

 

Om vi tittar på våldets geografiska utspridningn i samband med den etniska och den strategiska 

konflikten, ser vi att när den etniska konflikten dominerar, så förekommer våldet i högre utsträckning 

spritt utöver hela Banija. Våld är även i högre utsträckning urskillningslöst i form av massakrer och 

brandskattningar. När den strategiska konflikten är dominerande, så är våldet i stället begränsat till de 

strategiska punkterna som vägar, broar och främst järnvägen. Det här våldet har visat sig vara bakhåll, 

sabotage och stridssituationer, det vill säga våld som är strategiskt motiverad. Den här hypotesen håller 

således. 

 

Dulić och Hall menar att målet eller visionen inte enbart rättfärdigar våld utan också dess utformning 

och geografiska spridning. Båda punkterna bekräftas i min undersökning som dessutom bidrar med ny 

empiri till det här relativt nya forskningsfältet. Kalyvas’ diskussion om det selektiva våldet i en strategisk 

konflikt bekräftas till viss mån i min undersökning. Problemet ligger hos ustaša-regimen som byter taktik 

under konfliktens gång (skiften från den etniska konflikten till den strategiska) utan att få alla sina lokala 

förband och ustašamilisen med sig. Det tillkommer även en ovilja eller ett misslyckande att ingripa när 

                                                 
227 Dulić (kommande 2015), „ Rethinking Violence…“, s. 13-14. 
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dessa lokala förband agerar utan att vara sanktionerade av regimen. Detta till trots ökar det selektiva 

våldets betydelse markant med B.P.O.s grundande och blir även den dominerande med tiden. Kalyvas 

hypotes är mera nyancerad och innehåller flera aspekter. För det första är variabeln kontroll en svår 

variabel att jobba med. I det guerillakrig som utspelade sig, ändrade positionerna ofta och snabba. 

Kontrollen skiftade därför också snabbt. Detta i kombination med en etnisk konflikt och etniska 

antipatier bland regimens polis och milis gör att selektivt, reciprokt och urskillningslöst våld kan överlappa 

varandra. Intressant vore att jämföra regimens aktioner i kroatiska och serbiska byar för att se den 

skillnaden jag bara förmodar: att våldet var selektivt i de kroatiska byarna och att kroatiska partisaner i 

högre sträckning arresterades, torterades och skickades till koncentrationsläger, emedan de serbiska 

byarna i högre utsträckning utsattes för brandskattning och etnisk rensning vari alla invånare föll offer. I 

mitt material har mig veterligen inga massakrer utförst på kroatiska byar från regimens sida, emedan det 

var fallet i de serbiska byarna. De partisaner som arresterades var däremot i högre utsträckning kroater. 

Ändå görs det ansatser till att vara selektivt, framförallt där kontrollen inte går att ifrågasättas och det är 

i städarna. Där arresteras män och kvinnor för kommunistiska aktiviteter. Ofta är de kroater. I takt med 

att partisanerna vinner terräng, ökar också antalet arrester. Regimens selektivitet kan således också sägas 

begränsas av ustaša-ideologin och därmed i första hand beröra den egna befolkningen och politiksa 

motståndare. Serberna utsätts då i högre utsträckning för en kollektiv skuldbeläggning som går att koppla 

till ustaša ideologin.228 Det är dock viktigt att markera att många serber inklusive kvinnor var partisaner 

mot slutet av kriget samt att många serber på grund av terrorn drevs in i partisanernas armer. Hur det 

här exakt förhåller sig återstår att undersöka. 

 

Kalyvas nyanserade förklaringsmodell är rimlig men stöter även i denna undersökning på det problem 

som redan inledningsvis har framhävts: befolkningen kan inte fråntas ett politiskt ställningstagande, lika 

lite som vi inte kan bortse från den etniska rollen som de blev tilldelade. Att bli definierad som serb, jude 

eller rom lämnade inte den berörda individen i en neutral ställning där individen kunde förhandla, byta 

information eller alliera sig med regimen eller dess motståndare. Snarare fråntogs de den möjligheten. 

Även om Kalyvas själv redan anger att han inte förklarar urskillningslöst våld, så är det en viktig poäng i 

den gråzon där selektivt våld möjligtvis utövas på den ena befolkningsgruppen emedan den andra i högre 

utsträckning utsätts för urskillningslöst våld – men att det sker under samma selektiva etikett. 

 

Slutligen har en särskild aktör lyst med sin frånvaro: Četnikerna. Den här gruppen har enbart varit 

marginellt närvarande i Banija och således har de inte fått utrymme i undersökningsdelen. Den här 

frånvaron är dock förvånande i sig. Det geografiska avståndet till Serbien, Hercegovina och Östra Bosnien 

                                                 
228 Här tänker jag främst på Sojčić och hans beskrivning av ustašas synpunkter gällande serber, se: Sojčić (2008), s. 223. 

Det är således gruppens utsatthet i allmänhet som jag anser leder till en högre kollektiv skuldbeläggning i andra frågor 

som politisk åskådning och delaktighet i partisanernas kamp. 
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förklarar säkert en del, men ändå är det anmärkningsvärt att rörelsen var så marginell med tanke på att 

drygt hälften av befolkningen var serber. Varför det ter sig så kan jag inte förklara utifrån det material jag 

har haft till handa, men det är värt att lyfta fram det än en gång och värt att studeras djupare. 

 

Sammanfattningsvis är ustaša regimens politik i denna konflikt skiftande och regimen växlar mellan olika 

positioner, men är i mångt och mycket beroende av tyskarna. Regimen försöker att återfå kontroll och 

agera som en suverän stat efter att upproret startades. De etniska sentiment som var överhärskande under 

första halvan av första krigsåret finns dock kvar hos olika miliser och tjänstemän så länge som 

undersökningen varar. Detta syns i våldets spridning, men främst i offergruppernas sammansättning. Häri 

ligger kanske den viktigaste slutsatsen: våld kan te sig både selektivt och urskillningslöst, ibland även inom 

ramen för en och samma handling. Med detta sagt är det kontexten som skapar tolkningsramen: Fanns 

det antecedent? Var det en breakdown situation? Fanns det rationella skäl till våldshandlingen 

(argumenterad utifrån RC), m.m. Detta i kombination med offergruppens sammansättning kan ge oss en 

nuanserad bild av våldskontexten och hur den kan tolkas. Den lokala (vålds)kontexten försvinner ofta i 

makro- eller nationella förklaringsmodeller och tolkningsramar, någat som Kalyvas också har påpekat, 

och därmed förlorar vi många nuanser och förklaringar som går att hitta på lokal nivå.229  

 

Valet att fokusera på våldshandlingarna i sig och utifrån dem förstå och kategorisera dess mekanismer 

och motiv har varit ett omfattande arbete som har lett till en omfattande samling empiri och datapunker 

för regionen Banija under åren 1941-43. Den här empirin är värdefull för att kunna göra liknande 

undersökningar på större skala eller jämföra materialet med liknande regioner. På detta sätt bidrar denna 

uppsats till forskningsfältets utveckling. 
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