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Robert Öhlund 

Sammanfattning 

 
I studien kommer jag analysera skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av 

Genevekonventionen från 1929. Genom en fallstudie av två västerländska, demokratiska 

stater med samma norm, det vill säga 1929 års Genèvekonvention vill jag studera deras 

behandling, det vill säga praxis, av tyska krigsfångar från den 11 maj 1942 fram till 

Västtysklands grundande, den 23 maj 1949.  

 

Metoden jag har använt mig av i mitt arbete är en kvalitativ fallstudie, med utgångspunkt i 

tidigare intervjuer, rapporter och litteratur. I fallstudien kommer behandlingen av de tyska 

krigsfångarna att undersökas för att se hur Frankrike och USA implementerade 

Genèvekonventionen i praktiken. 

 

Därefter kommer resultatet att analyseras med hjälp av Zygmunt Baumans teorier. Bauman är 

en professor i sociologi som analyserat sambandet mellan moderniteten och förintelsen. 

Dessa teorier kommer att användas för att förklara och redogöra de bakomliggande orsakerna 

till varför det uppstår en skillnad mellan norm och praxis hos upplysta och demokratiska 

stater, när dessa stater ska implementera folkrätten vid behandlingen av krigsfångar. 

Bauman menar att västerlandet sen upplysningen har haft en stark strävan efter att uppnå 

rutiner och ett slags beteendemönster. Genom att normalisera upplevda händelser kan de 

lättare förstås och förklaras. Genom att applicera samma resonemang på våldsanvändningen 

vid behandlingen av krigsfångar skulle det kunna innebära ett kontinuerligt och fortlöpande 

övergrepp. Våldet skulle ha sin grund i att det blivit en vana, en rutin och således någonting 

man förväntar sig. Förutom rutinen talar Bauman om auktoriseringen och avhumanseringens 

som viktiga förutsättningar för våld och övergrepp. 

 

När Tyskland kapitulerade våren den 7 maj 1945 togs miljontals tyska soldater till fånga av de 

allierade. Fångarna samlades ihop i olika typer av koncentrations och fångläger. Syftet med 

mitt arbete blir att inledningsvis undersöka om de franska och amerikanska trupperna gjorde 

sig skyldiga till krigsbrott i och med hanterandet av tyska krigsfångar, under och efter andra 

världskriget.  

 

Nyckelord: Krigsbrott, andra världskriget, Genevekonventionen, krigsfångar 
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Problembakgrund och syfte 
 

Det finns många exempel från 1900-talet fram till dagens datum, där stater begått svåra 

folkrättsliga brott under krig och ofred. Under andra världskriget gjorde bland annat Tyskland 

och Sovjetunionen sig skyldiga till grova folkrättsliga brott. Kriget i före detta Jugoslavien 

innebar också övergrepp, särskilt mot civilbefolkningen. Dessa brott kan dock ses som en 

produkt av extrema omständigheter. Tyskland och Sovjetunionen var under andra världskriget 

båda totalitära och diktatoriska stater, Jugoslavienkriget, en komplicerad konflikt och 

inbördeskrig i en sönderfallande stat.   

 

Sociologen Zygmunt Bauman menar att människan är en potentiell förbrytare, som genom att 

uppfylla enkla villkor kan begå de värsta tänkbara brotten.
1
 Även om Bauman säger att 

människan till sin natur är en potentiell krigsförbrytare så utgår han ifrån hur människor 

agerat i Tyskland, som vid tillfället var totalitär diktatur och skulle kunna anses ha påverkat 

människornas agerande. Skulle människor kunna agera på ett liknande sätt även i en modern 

demokrati? Genom studien kommer dessa teorier att användas i ett led för att förklara varför 

och hur krigsbrott kan ske även bland moderna stater som ska förhålla sig till internationella 

konventioner.  

 

Hur implementeras internationella konventioner av västerländska, demokratiska stater?  

Varför uppstår en skillnad mellan norm och praxis och hur kan den förklaras? 

 

Studien kommer att undersöka skillnaden mellan norm och praxis i implementerandet av 

Genevekonventionen från 1929. Genom att undersöka hur USA och Frankrike, två 

västerländska demokratiska stater, i samma konflikt, med en gemensam fiende hanterade sina 

krigsfångar. Baumans teori har använts för att förklara vilka bakomliggande villkor som 

bidrog till förintelsen. Syftet är att undersöka om Baumans teori kan användas för att förklara 

varför krigsbrott även kan förekomma hos demokratiska stater, internationella regelverk och 

konventioner till trots. Att den här typen av brott inte skulle vara förbehållit endast totalitära 

stater innebär att liknande brott även skulle kunna förekomma inom ramen för en svensk 

insats. Förutom att förklara varför krigsbrott kan förekomma bland demokratiska stater syftar 

valet av Baumans teori till att undersöka om det är samma mekanismer som orsakar krigsbrott 

i diktaturiska såväl som demokratiska stater.  

 

Frågeställning 

 

Hur tillämpade USA och Frankrike Genèvekonvention (1929) vid hanterandet av tyska 

krigsfångar?  

                                                           
1
 Bauman. (1989). Sid 46-53 



Försvarshögskolan  2013-05-12 
218. qrzn 

5 
 

Hur kan Baumans tre villkor, auktorisering, rutin och avhumanisering appliceras för att 

förklara bakgrunden till övergrepp mot Genevekonventionen (1929) vid behandlingen av de 

tyska krigsfångarna? 

Teori 

 
Bauman talar om människor som en social produkt av det samhälle eller organisation de ingår 

i. Han menar att individer kan formas till att begå, för de flesta helt otänkbara brott. Inte för 

att de besitter en inneboende ondska utan eftersom deras handlande växer fram genom en 

social konstruktion. Bauman menar alltså att det inte krävs en särskild typ av individ för att 

genomföra grova förbrytelser. Vanliga människor kan väldigt enkelt omvandlas till förövare.
2
 

 

Bauman säger att man genom att uppfylla tre olika villkor, var för sig eller tillsammans, 

tenderar att urholka en persons moraliska hämningar mot våldsamma grymheter. När våldet 

blir auktoriserat genom sanktioner, lagar eller order, att den här typen av åtgärder blivit rutin 

genom återkommande tillämpning och att våldsoffren är avhumaniserade genom ideologisk 

definition eller indoktrinering.
3
  

 

När något blir auktoriserat upplever individen en hängivenhet att uppträda lojalt, att utföra sin 

plikt för att till fullo kunna identifiera sig med sin organisation och bli en del av den. Det 

uppstår alltså en slags förväntan på individen att denne ska åtlyda. Samtidigt infinner sig en 

känsla hos individen att denne inte själv bär skulden för det som händer, man lyder helt enkelt 

bara order. Bauman menar att viljan att lyda grundar sig i den organisationella disciplinen där 

individen strävar efter att sätta hängivenheten till organisationen först. 

När något senare väl blir rutinartat innebär det en slags avdramatisering av våldsbrottet där 

individen sedermera avtrubbas. Genom regelstyrda tillämpningar där individer tilldelas exakt 

angivna roller växer individen sedermera in i sin roll. Rutinen är alltså en viktig faktor för 

våldets utövande. Rutinen innebär att våldet normaliseras och det blir en vana. 

Avdramatisering sker i takt med att våldet eskalerar. Avtrubbad, flyttas gränsen för vad som 

anses tillåtet eller moraliskt försvarbart fram. Individen genomgår alltså en slags 

normaliseringsprocess. Bauman för ett resonemang där vårt västerländska, civiliserade 

samhälle i sig självt är en strävan efter en normativ ordning som kom till genom vår 

civilisationsprocess. Den här viljan efter normalisering innebär en strävan att vänja sig vid 

sociala företeelser för att kunna förstå och hantera sin dem. Till följd av den 

civilisationsprocessen skildes våldsanvändningen från moraliska värderingar, rationaliteten 

skildes från etiska normer och moraliska hämningar.
4
 

 

Att våldsoffret avhumaniserats innebär ett slags moraliskt sömnpiller eftersom förövaren 

distanseras från sitt offer.
5
 Antingen rent fysiskt men även psykiskt. Fysiskt i den meningen 

                                                           
2
 Bauman. (1989). Sid 46-53 

3
 ibid. Sid. 46-53 

4
ibid. Sid. Sid. 55 

5
 ibid. Sid. 53 



Försvarshögskolan  2013-05-12 
218. qrzn 

6 
 

att våldet i ytterlighet blir en så kallad skrivbordsprodukt där förövaren inte ens behöver 

ställas inför sitt offer. Men också en psykologisk distans där offret inte längre upplevs som 

mänsklig eller likvärdig.
6
 Den psykologiska distansen sker till följd av att offret tillskrivs 

egenskaper eller framställs på ett sådant sätt som väcker avsky eller får offret att framstå som 

mindre mänsklig.
7
 Det vill säga en typ av demonisering där det omänskliga hos grupper eller 

individer framhävs.
8
  

 

Valet av Baumans teorier, som utgår ifrån modernitetens samband med förintelsen kan 

uppfattas som kontroversiellt. Syftet med valet av Baumans teorier är inte att visa på likheter 

mellan förintelsen och allierade övergrepp utan att påvisa relevansen för dessa teorier för att 

förklara sociala mekanismer i västerländsk kultur. 

 

 

Metod  

I studien kommer jag inledningsvis att genomföra en fallstudie av Frankrikes och Amerikas 

behandling av tyska krigsfångar. Undersökningen kommer ha ett kvalitativt och teoriprövande 

perspektiv för att undersöka hur och varför USA och Frankrike behandlade tyska krigsfångar i 

enighet med 1929 års genevekonvention. Genom att granska aktuell litteratur och källor 

kommer en redogörelse för de tyska krigsfångarnas behandling framställas.  

Därefter kommer redogörelsen jämföras med Genévekonventionens 97 artiklar för att kunna 

svara på frågan hur Frankrike och USA handlade överensstämde med 1929 års 

genevekonvention.  

 

Slutligen kommer Baumans teori om de tre villkoren, auktorisering, rutin och avhumanisering 

att användas för att förklara och redogöra de bakomliggande orsakerna till varför det uppstår 

en skillnad mellan norm och praxis hos upplysta och demokratiska stater, när dessa ska 

implementera folkrätten vid behandlingen av krigsfångar. 

 

Avhumanisering kommer att analyseras genom att undersöka hur de tyska soldaterna 

framställdes från franska och amerikanskt håll och vilken inverkan det fick på de franska och 

amerikanska soldaternas agerande jämtemot de tyska krigsfångarna. Order och situationer där 

franska och amerikanska soldater upplevde att det fanns vissa förväntningar på dem agera kan 

ha auktoriserat och motiverat övergrepp, därför kommer det villkoret testas genom att 

undersöka på vilket mandat övergreppen begicks.  

Rutinen inverkan kommer att prövas genom att undersöka exempel på rutinmässiga tendenser, 

som kan ha normaliserat våldet. 

Teorin kommer att prövas på empirin genom att redogöra för tydliga exempel på de olika 

villkoren, auktorisering, rutin och avhumanisering av den franska och amerikanska 

                                                           
6
 Bauman. (1989). Sid. 46-53 

7
 ibid. Sid. 54 

8
 http://www.spraknamnden.se/sprakladan/ShowSearch.aspx?id=id=26234;objekttyp=lan (Hämtat 2013-05-19)  

http://www.spraknamnden.se/sprakladan/ShowSearch.aspx?id=id=26234;objekttyp=lan%20(Hämtat
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behandlingen. Dessa kommer därefter analyseras var för sig, i direkt anslutning till 

redogörelsen. 

 

Disposition  
 

Auktorisering av övergrepp 

I det här stycket kommer exempel på auktorisering kopplat till övergrepp mot tyska fångar att 

redogöras för och analyseras utifrån Baumans teori bakom begreppet.  

 

Övergreppen blir rutin 

Stycket kommer att redogöra för det rutinmässiga i behandlingen av de tyska fångarna samt 

hur det bidrog till att behandlingen normaliserades. 

 

Avhumanisering och demonisering av tyska fångar 

Där kommer en redogörelse för hur de västallierade betraktade sina motståndade och hur 

bilden av den tyska soldaten bidrog till hur dessa senare behandlades.  

 

Befrielsen av Dachau 

Det sista stycket är en redogörelse om befrielsen av koncentrationslägret Dachau där ett stort 

antal tyska fångar avrättades. De amerikanska soldaternas agerande kommer att analyseras 

med hjälp av alla Baumans tre villkor, auktorisering, rutin och avhumanisering. 

 

 

Avgränsningar 
 

Studien kommer avhandla tyska krigsfångar i amerikansk och fransk fångenskap. Studien 

kommer bara avhandla eventuella brott som begicks under perioden 11 maj 1942 till den 23 

maj 1949. Avgränsningen till rum, det valet att bara undersöka fångar som togs av USA och 

Frankrike sker eftersom USA majoriteten av de västallierade fånglägren inledningsvis låg 

under amerikansk och senare fransk kontroll. Eftersom undersökningen bara behandlar tyska 

krigsfångar som togs av USA och Frankrike avgränsas arbetets tidrymd till den tid då de 

allierade invaderade Nordarfrika fram till dess att den Västtyska staten grundades. Eftersom 

det också innebar frigivningen av de sista krigsfångarna som befunnit sig i västallierade 

händer. 

 

För att studien ska kunna analysera hur behandlingen av de tyska krigsfångarna förhöll sig till 

det för tillfället aktuella konventionella kommer studien endast analysera brott mot 

Genèvekonventionen från 1929. Eftersom den behandlar lagarna om hanteringen av 

krigsfångar under den aktuella perioden.  

 

Att avgränsa de teoretiska analysverktygen till Baumans tre villkor, auktorisering, rutin och 

avhumanisering syftar till att försöka isolera och förklara vikten av dessa tre parametrar. 

 

För att studien skall uppnå en reliabilitet är det viktigt att avgränsa det empiriska materialet. 



Försvarshögskolan  2013-05-12 
218. qrzn 

8 
 

Materialet vilket innefattar självbiografier, intervjuer, rapporter och litteratur måste ha 

tillräckligt många överensstämmande variabler. Syftet med detta är att analysen ska vara 

relevant utifrån arbetets syfte. Variablerna i det här fallet innebär att litteraturen och källorna 

delar samma kontext avseende tidsrymd, geografi och att de behandlar brott av franska och 

amerikanska trupper mot tyska krigsfångar.  

 

Källor och litteratur  
 

Jag kommer att utgå ifrån första och andra handskällor i form av intervjuer och redogörelser 

med vittnen som var närvarande. I den utsträckning första och andrahandskällor inte finns 

tillgängliga kommer jag att utgå ifrån rapporter, litteratur och tidigare forskning. Röda korset 

kan tillhandahålla vittnesmål och rapporter genom deras internetarkiv. 

 

Det material som kommer ta mest plats i studien är; Lt. Col Joseph M Whitaker 

rapport:Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at Dachau. Rapporten 

baseras på intervjuer med amerikanska soldater och lägerfångar som var närvarande vid 

befrielsen av koncentrationslägret Dachau.
9
 Rapporten är utfärdad av sjunde arméns 

högkvarter, intervjuerna är genomförda dagarna efter befrielsen vilket innebär närhet i tid och 

rum. Totalt intervjuas 36 personer, som var direkt och indirekt inblandande i övergreppen mot 

tyska vakter i Dachau, vilket innebär många av varandra oberoende källor. 

 

James Bacques bok: Other Losses är en av få böcker som skildrar den västallierade 

behandlingen av tyska krigsfångar på ett övergripande sätt. Boken baseras forskning av 

dokument, ordrar och rapporter från västallierade, tyska och röda korsets arkiv. Dessutom 

innehåller den utdrag från totalt över 2000 dagböcker, intervjuer, brev och biografier från före 

detta amerikanska, franska och tyska veteraner. Förutom att ge en generell bild av hur 

fångarna behandlades ger den en insikt i hur de västallierade soldaterna, officerarna och de 

tyska fångarna själva uppfattade situationer och händelseförlopp.
10

  

 

Antony Beevor redogör i sin bok: D-dagen – slaget om Normandie för händelseförloppet som 

föranledde invasionen av Normandie samt de efterföljande månadernas strider. Den innehåller 

dessutom vittnesmål från tyska fångar och västallierade soldater.
11

 

Att forska kring krigsbrott innebär att man måste vara medveten om vilka källor man utgår 

ifrån. Beroende på vilken källa man utgår ifrån kan det finns intresse att över såväl som 

underdriva brott och deras omfattning. Jag kommer i första hand använda mig av källor i form 

av intervjuer och biografier från allierade soldater och officerare men också tyska krigsfångar 

för att få en så tydlig bild som möjligt. Här bedöms samtidskriteriet vara särskilt relevant för 

att få en så pass sann och ofärgad bild som möjligt.  

För att minska tendensen av dessa händelser kommer jag använda material i form av rapporter 

                                                           
9
 Lt. Col. Whitaker. (1945) 

10
 Bacque. (1989) 

11
 Beevor. (2009) 
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och utlåtanden från en tredje part. Internationella röda korset har ett omfattande arkiv rörande 

olika länder behandling av krigsfångar och överträdelser av folkrätten.  

Där det är möjligt kommer jag också använda mig av officiellt material såsom bulletiner, 

rapporter och citat från allierade ledare för att kunna sätta in dessa ögonvittnesskildringar i ett 

större sammanhang. Litteratur i form av tidigare forskning, artiklar och nyhetsreportage 

kommer utgöra ett komplement till ovanstående källor och fungera för att förmedla en 

övergripande bild av det totala händelseförloppet från 11 maj 1942 till 23 maj 1949. 

 

Allierade krigsbrott är dessutom i viss utsträckning kontroversiellt eftersom få allierade 

ställdes inför rätta efter andra världskriget. Därför kommer det bli viktigt att bedöma 

materialets tendens.  

Det är sannolikt att västallierade källor saknar anledning att överdriva eller framställa 

behandlingen av de tyska fångarna som värre än det faktiskt var. Tvärtom är det troligt att 

källorna snare underdriver eller avdramatiserar behandlingen.  

På samma sätt är det rimligt att anta att de tyska källorna skulle ha en tendens att överdriva de 

västallierades agerande. 

 

Forskningsläge 

 
Tidigare forskning pekar på att det historiskt sett har funnits problem med att implementera 

det folkrättsliga skyddet för krigsfångar. Konventionen har tolkats och realiserats på olika 

sätt. Det har inte bara varit ett problem under pågående konflikter och krig. Att en sida segrat 

har inte varit en självklarhet för att övergrepp och problem kopplat till folkrätten skulle 

upphöra. Forskning visar på att även allierade soldater var delaktiga i övergrepp mot tyska 

krigsfångar såväl under som efter andra världskriget. 

 

Allan Rosas menar att det har visat sig att implementeringen av Genevekonventionen som 

reglerar behandlingen av krigsfångar har varit annat än självklar. Även bland länder som 

skrivit under och erkänt dessa konventioner finns många undantag och i vissa fall stor ovilja 

att åtfölja dessa konventioner. I de flesta fall har det rört sig om att den stat som håller 

krigsfångar av olika anledningar inte velat erkänna fångarna som krigsfångar. Därmed har de 

inte heller känt sig skyldiga att leva upp till krigsfångarnas folkrättsliga skydd. I andra fall har 

det rört sig om att man bedömts sig haft rätt att neka fångar sitt folkrättsliga skydd eftersom 

man ansett att de förbrukat det.
12

 Genevekonventionen reglerar dock alla kontrakterade parter 

att ”undertake to respect and to ensure respect of the present Conventions in all 

circumstances”.
13

 Det förtydligades under Wien konferensen 1968-1968 där det fastställdes 

att “to provisions relating to the protection of humanitarian character, in particular to 

provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by the such treaties”.
14

 

Under Vietnamkriget uppstod ett problem kopplat till implementeringen av den tredje 

                                                           
12

 Rosas. (1976). Sid. 110, 111 
13

 ibid. Sid. 111. 
14

 ibid.  
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Genevekonventionen. Sommaren 1965 hade konflikten nått så pass stora proportioner att det 

inte längre rådde någon tvekan om att det rörde sig om ett fullskaligt krig. Internationella 

kommittén för Röda Korset hade uppmanat de stridande parterna att folkrätten och krigets 

lagar skulle appliceras.
15

 

Alla parter hade undertecknat Genèvekonventionerna och den konventionen som reglerade 

behandlingen av krigsfångar.
16

 Trots det vägrade regeringen i Saigon att förhålla sig till dessa 

konventioner. Anledningen var att man betraktade att fångar tagna från Sydvietnams 

nationella befrielsefront förkortat, FNL-gerillan som icke-kombattanter. Men eftersom de 

ändå deltog i striderna kunde anses som kriminella och som därför hade förbrukat sitt 

folkrättsliga skydd inom ramen för krigsfångar.
17

 Dessa fångar kunde därför enligt regeringen 

i Saigon avrättas eftersom de hade brutit mot lagen.
18

  

Författaren James Bacque har genomfört en grundlig studie av ödet för de miljontals tyska 

krigsfångarna under och efter andra världskriget. Hans arbete baseras på stora mängder 

amerikanskt, tyskt, franskt och ryskt arkivmaterial, biografier, ögonvittnesskildringar och 

intervjuer från såväl tyska, amerikanska och franska källor. Hans slutsats är att 

hundratusentals tyska fångar dog i de amerikanska och franska lägren, till följd av svält, 

sjukdomar och köld. Detta påstående om att antalet döda fångar skulle räknas i 

hundratusentals är omtalat och har fått utstå ris och ros från forskare världen över. Bokens 

förord skrevs av överste Ernest F. Fisher som var 1945 var involverad i utredningar angående 

anklagelser om övergrepp från amerikanska soldater i Tyskland. 

 

Paul David Cook har studerat allierade befälhavare och ledare under andra världskriget i stort, 

men främst brittiska och amerikanska befälhavare såsom Franklin. D Roosevelt, Truman, 

Eisenhower, LeMay, Tibbets, Churchill, De Gaulle, Stalin m.fl. Hans fokus ligger på deras 

skuld som enskilda beslutsfattare och i förlängningen ytterst ansvariga för allierade krigsbrott 

mot tyska krigsfångar under andra världskriget. Fokusen på hans forskning ligger kring 

storpolitiskt maktspel, personliga agendor och intriger.
19

  

 

James Bacque gör däremot en djupare studie i enskilda händelser på såväl den politiskt 

strategiska nivån som den taktiska nivån hos enskilda amerikanska och franska individer och 

enheter. Han redogör för behandlingen och analyserar den utifrån samtida konventioner.  

Han utreder inte i någon större utsträckning de bakomliggande orsakerna till varför de 

västallierade trupperna behandlade sin fångar som de faktiskt gjorde. Däremot ger Hans 

sammanställning av tusentals intervjuer, dagböcker och biografier med tyska, franska och 

amerikanska veteraner en viktig inblick hur människorna på plats resonerade och upplevde 

behandlingen. Samt ett underlag för att kunna analysera och förstå människorna bakom 

behandlingen.
20
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Christoffer A. Browning har studerat den tyska 101 reservpolisbataljonen och deras brott i 

Polen under andra världskriget. De första stegen till den här typen av enheter uppstod efter 

första världskriget eftersom man i brist på rena militära enheter ville kunna utnyttja 

polistrupper som paramilitära förband.
21

 Särskilda polisenheter sattes upp, dessa bestod till 

stor del av vanliga poliser som kallats in. Dessa till synes vanliga poliser deltog senare aktivt i 

mördandet av tusentals män, kvinnor och barn. Browning menar att man ofta väljer att 

distansera den här typen av människor från oss normala, vanliga människor. Det skulle göra 

det enklare att förstå hur något sådant kan förekomma.  Dessa män utgjorde dock inget 

undantag från den normala, vanliga människan. Tvärtom, de var vanliga fäder, söner och 

bröder från den tyska låg och medelklassen.
22

 Men de utgjorde stommen i en enhet som 

gjorde sig känd för krigsförbrytelser och massmord. Det här är en skrämmande tanke eftersom 

det i praktiken innebär att vem som helst, under rätt förutsättningar kan tänkas begå 

fruktansvärda brott. Browning menar att de tyska soldater på östfronten som var involverade i 

övergrepp och mord på civila inte representerade en särskild grupp människor. Trots att dessa 

var helt vanliga män, ur olika samhällklasser blev de ytterst delaktiga och ansvariga i svåra 

övergrepp.  

Om Genevékonventionen och Haagkonventionen 
 

Genèvekonventionen (1929). Den undertecknades I Genève 27 juli 1929. Den reglerar 

behandlingen av krigsfångar och trädde i kraft den 19 juni 1931. 1929 års Genèvekonvention 

var aktuell under andra världskriget och skall inte blandas ihop med dess efterföljare, den 

tredje Genèvekonventionen som undertecknades 1949 som var ett komplement till den 

tidigare konventionen. 

Bestämmelser som rör behandlingen av krigsfångar fanns redan reglerade i Haag 

konventionerna från 1899 och 1907. Under första världskriget uppenbarades dock flera brister 

eftersom konventionerna var svårdefinierade och saknade precision. Problemen kunde delvis 

hanteras genom tillfälliga överenskommelser mellan de olika parterna. 1929 höll 

internationella Röda korset en konferens i Geneve i syfte att anta en särskild konvention 

rörande hanteringen av krigsfångar. Internationella Röda korsetkommittén hade dragit upp 

riktlinjer för en konvention som senare antogs av konferensen. Konventionen ersätter inte de 

tidigare Haag konventionerna utan kompletterar endast dessa. De viktigaste delarna i 

konventionen var förbudet mot repressalier och kollektiva straff, organiserandet av arbete för 

fångarna, definitionen av fångar, representanter och möjligheten för skyddande makter att 

kontrollera fångarnas status och att konventionen efterlevs. Regelverket kommer att beröras i 

mer detalj, ofta i en direkt komparation med realiteterna senare i själva studien. 

 

I Haagkonventionen från 1907 regleras vem som är att räkna som legal kombattant och inte. 

Då dessa tas av moståndaren har det rätten att behandlas som krigsfångar.  
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”The armed forces of the belligerent parties may consist of combatants and non-combatants. 

In the case of capture by the enemy, both have a right to be treated as prisoners of war.”
23

 

Matrialbearbetning 

 

Bakgrund 

Under de första månaderna efter landstigningen i Normandie togs tusentals tyska trupper till 

fånga. Ytterligare stora mängder fångar tog vart eftersom de allierade trupperna trängde 

djupare in i Frankrike, Belgien och Holland under sensommaren och hösten 1944. Men först 

efter inneslutningen vid Falaise och befrielsen av paris i augusti 1945 kunde man räkna 

fångarna i hundratusental. I slutet på augusti hade man tillfångatagit över 200000 tyska 

fångar.
24

 I april 1945, i den så kallade Ruhrfickan omringades Heeresgruppe B, som stod 

under befäl av generalfältmarskalk Walter Model. Några dagar senare, den 18 april hade 

317 000 tyska soldater tagits till fånga i Ruhrfickan.
25

 När Tyskland kapitulerade den 8 maj 

1945 togs ytterligare miljontals tyska soldater till fånga av de västallierade. Den 15 juni 

ansvarade de amerikanska trupperna för 5.2 miljoner tyska fångar, ytterligare ett par hundra 

tusen fångar fanns i händerna på General Mark W. Clark i Italien. Dessutom höll 

Kanadensiska och brittiska styrkor närmare 2 miljoner soldater fångna.
26

 

Mot slutet av 1946 hade i princip alla tyska fångar i amerikansk fångenskap i Europa frigetts 

eller överförts till franska fångläger. Hundratusentals fångar satt dock fortfarande fångna i 

Franska läger 1946. Först 1949 frigavs de sista tyska fångarna från de franska lägren, fyra år 

efter att Tyskland kapitulerat.
27

   

 

Auktorisering av övergrepp 
 

Jalta konferensen ägde rum 4-11 februari 1945. Under konferensen avhandlade de allierade 

ledarna bland annat Tysklands skuld i kriget och hur den skulle återgäldas. Konferensen 

beslutade att en del av skulden skulle betalas med tyska tvångsarbetare som skulle bistå i 

återuppbyggandet att de segrande staterna.
28

 

 

Den 10 mars 1945 skickade Eisenhower ett meddelande till The Combined Chief of 

Staff(CCS)
29

, den högsta militära ledningen hos de västallierade. Där utfärdade den allierade 

överbefälhavaren Dwight D. Eisenhower den så kallade Disarmed Enemy Forces(DEF)-
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statusen för tyska krigsfångar som togs till fånga efter Victory in Europe Day(VE Day).
3031

  

Statusen innebar att fångarna inte längre skulle hanteras som krigsfångar i hänsyn till 

Genevekonventionen från 1929. Deras nya status var nu istället Disarmed enemy forces, det 

vill säga avväpnade fientliga styrkor. Detta innebar alltså att de allierade berövade sina tyska 

krigsfångar deras folkrättsliga skydd och således sina egna skyldigheter att skydda dessa i 

enlighet med konventionens föreskrifter.
32

 Trots att konventionens första artikel klargör att 

konventionen gäller för alla legala kombattanter “Who are captured by the enemy”.
33

  

Genom att ändra statusen avlegitimerades Genèvekonventionen till fördel för de egna inom-

organisationella bestämmelserna. Den auktoriserade ett tidigare olämpligt uppförande, att 

förneka fångarna sina rättigheter. Eftersom ansvaret för beslutet inte låg hos de västallierade 

trupperna utan hos befälhavarna, flyttas det moraliska ansvaret från trupperna axlar. 

 

Samma datum som kapitulationen avlägsnades Schweiz som skyddande makt för de tyska 

krigsfångarna trots att det stred mot Genevekonventionen. Eisenhower lät meddela Churchill 

att han minskat fångarnas ransoner och skulle komma att minska dem ytterligare. General 

Patton började frige fångar. Eisenhower beordrade dock sina generaler att genast avbryta 

frigivningen av samtliga fångar. Civila tyskar förbjöds att förse fångar med mat.
34

 I augusti 

1945 överförde Eisenhower samtliga fångar till statusen som avväpnade fientliga styrkor. 
35

 

Att det inte längre fanns någon skyddande makt innebar att behandlingen av fångarna inte 

längre kunde övervakas. På samma sätt frånvaron av en skyddande makt bidrog till att det 

tidigare moraliskt olämpliga uppförandet kunde auktoriserats, fungerade närvaron av en 

neutral skyddande makt inte bara som ett faktiskt skydd för fångarna själva, utan även som ett 

slags moraliskt hinder mot att begå övergrepp. Den skyddande makten representerar en tydlig 

moralisk valmöjlighet och ett alternativ till de inom-organisationella reglernas tidigare 

exklusivitet. 

 

Den 12 juni 1945 tog brittiska styrkor över de två amerikanska lägren som låg i den 

brittiskockuperade zonen. Många fångar började friges men frigivningen avbröts av Supreme 

Headquarters Allied Expeditionary Force(SHAEF) en månad senare, den 10 juli 1945.
36

 

Frankrikes regering som leddes av Charles de Gaulle hade deklarerat att de var i behov av 

ytterligare 1 700 000 krigsfångar för tvångsarbeten. Ansvaret för lägren hade därmed tilldelats 

Frankrike. Frankrike förfogade redan vid det laget över ungefär 270 000 tyskar som hölls 

fångna i Frankrike, varav 70 000 i Algeriet.
37

 De tyska fångarna skulle användas för att bl.a. 

genomföra minröjning. Från brittiskt och amerikanskt håll var man inledningsvis tveksamma 

eftersom det skulle innebära uppenbara brott mot 1929 års Genèvekonvention.
38

 Under San 

Francisco konferensen från april till juni 1945 hade dock den franske utrikesministern 
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Georges Bidault lyckats övertyga anglo-amerikanerna. Historikern Rüdiger Overmans 

menade att det berodde på att det inte längre fans någon tysk regering som kunde protestera.
39

 

Sommaren 1945 överfördes 740 000 tyska krigsfångar till Frankrike för att fungera som 

tvångsarbetskraft. Fångarna hade överförts från de så kallade Rheinwiesenlager vid närheten 

av floden Rhen, som kontrollerades av amerikanerna. Britterna förde över de fångar som 

ansågs arbetsföra från lägren i Büderich och Rheinberg medan övriga frigavs. De fångar som 

anlände var dock ofta sjuka eller svårt utsvultna. Vissa vägde inte ens 50 kilo.
40

 Många av 

dessa fångar som överförs till de franska lägren var svårt medfarna vilket ledde till att många 

dog till följd av svält och sjukdomar.
41

 

Mellan 1945 och 1947 tror man att närmare 50 000 tyska soldater i fransk fångenskap 

tvingades att arbeta med minröjning. De saknade ofta adekvat utbildning och utrustning trots 

att arbetet innebar en oerhörd risk.
42

 Franska myndigheter rapporterade i december 1945 att 

2000 tyskar dött eller lemlästats varje månad sedan minröjningen påbörjades.
43

 Liknande 

rapporter kom från Norge där tyska soldater också tvingats röja minor.
44

 Även om 

användandet av krigsfångar som arbetskraft regleras tydligt i Genvékonventionen var det i sig 

inte ett brott. Däremot hade man samtidigt sanktionerat att fångarna skulle användas som 

arbetskraft även efter kriget var slut. Trots att man var medveten om att fångar skulle 

användas för att röja minor auktoriserades det likväl. Vad som inträffade skulle med hjälp av 

Bauman kunna förklaras om en slags moralisk självförnekelse till följd av en upplevd lojalitet 

jämtemot organisation, i det här fallet de västallierade kollektivet.
45

 Det skulle innebära att 

även de västallierade befälhavarna och ledarna påverkades av det egna samvetets auktoritet. 

 

Den 8 april hade fångarnas matransoner minskats, 15 maj begränsades ransonerna 

ytterligare.
46

 Trots att flera före detta amerikanska officerare och rapporter vittnar om att mat 

sällan var en bristvara begränsades ofta fångarnas ransoner. Den amerikanska översten 

Richard Steinbach blev i oktober 1945 administrativ chef för flera läger runt Heilborn. I lägret 

Heilbach berättar han att den officiella ransonen endast var 1000 kalorier per fånge och dag, 

men oftast betydligt mindre. Detta trots att det existerade ett överskott på mat.
47

 

Kapten Berwick ger en liknande bild från lägret Bretzenheim, ”We hade supplies stacked all 

around the camp”
48

. Fångarna i Breitzenheim tilldelades mellan 650-850 kalorier per dag.
49

 

Ransonerna för de amerikanska soldaterna var vi den tidspunkten 4000 kalorier per dag.
50

 

 

Röda korset tilläts inte besöka lägren. Trots att många fångar svalt tvingades Internationella 

kommittén för Röda Korset att skicka tillbaka matleveranser eftersom de inte tilläts komma in 
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i Tyskland.
51

 Röda korset protesterade mot behandlingen av tyska krigsfångar som levde 

under fruktansvärda förhållanden. Oaktat att många av fångarna svalt till döds förbjöds Röda 

korset och andra länder att skicka hjälp. Först hösten 1945 tilläts Röda korset officiellt att 

besöka lägren och bistå med hjälp, men man fick endast tillträde till de brittiska och franska 

lägren.  Först ett halvår senare den 4 februari 1946 fick Röda korset sända förnödenheter och 

hjälp till den amerikanska zonen.
52

 Precis som genom att avlägsna Schweiz som skyddande 

makt skulle frånvaron från ännu en neutral part bidra till att auktorisera tidigare moraliskt 

olämpliga uppförande, eftersom Röda korset precis den skyddande makten skulle fungerat 

som en alternativ moralisk valmöjlighet.  

 

Ett av de största brotten var att avlägsna Schweiz som skyddande makt eftersom ingen neutral 

part längre kunde övervaka behandlingen av krigsfångarna.
53

 Den skyddande makten, kan 

utgöras av en, av båda parterna betraktad neutral stat eller organisation. I det här fallet hade 

Schweiz tidigare fungerarat som skyddande makt även för amerikanska, franska och brittiska 

krigsfångar. Syftet med den skyddande makten är att en neutral makt ska kunna övervaka 

implementeringen av konventioner, i det här fallet Genèvekonventionen från 1929. 

Genom att avlägsna Schweiz fanns det inte längre någon som kunde värna om de tyska 

krigsfångarna behandlades i enlighet med Genèvekonventionen. De tyska fångarna hade i sin 

tur ingen att rapportera övergrepp till. Fångarnas rättigheter att kontakta skyddande makter 

regleras bland annat i artikel 42  

 

“Prisoners of war shall have the right to inform the military authorities in whose power they 

are of their requests with regard to the conditions of captivity to which they are subjected.  

They shall also have the right to address themselves to representatives of the protecting 

Powers to indicate to them the points on which they have complaints to formulate with regard 

to the conditions of captivity”.
54

  

 

Samt artikel 43  

 

“In every place where there are prisoners of war, they shall be a allowed to appoint agents 

entrusted with representing them directly with military authorities and protecting Powers.”
55

  

 

Artikel 75 i 1929 års Genevekonvention kungör att fångar ska friges av bägge sidor i samband 

med en vapenvila. Är det inte möjligt ska fångarna friges utan försening så fort som en fred 

förtecknas.
56

 I Tysklands fall hade de tvingats till en villkorslös kapitulation vilket innebar att 

något regelrätt vapenstillestånd aldrig infann sig
57

, och någon officiell fred undertecknades 

först 1990. Detta innebar att de flesta fångarna inte släpptes i samband med att kapitulationen 

undertecknades den 7 maj 1945. 
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Konventionen reglar hur fångar får användas för att utföra arbetsuppgifter. Den förbjuder 

dock uttryckligen fångarna att utföra farliga eller ohälsosamma arbeten. Att använda tyska 

fångar för att röja minor var ett tydligt brott mot konventionens 32 artikel. “It is forbidden to 

employ prisoners of war on unhealthy or dangerous work“.
58

  

 

Besluten att beröva de tyska fångarna statusen som krigsfångar, avskaffa Schweiz som 

skyddande makt, avvisandet av Röda Korset, använda sjuka och utsvultna fångar som 

tvångsarbetare och minröjare, rekrytera fångar att tjänstagöra soldater hos främmande makter, 

begränsandet av matransoner fattades på högsta ort av de västallierade. I egenskap av 

befälhavare och ledare för de västallierade trupperna sanktionerades och auktoriserades den 

här typen av behandling. Den organiserade disciplinen medför krav att befallningar ska 

åtlydas. I det här fallet innebar den här typen av sanktioner att soldater på enskild nivå genom 

förpliktelse eller lojalitet skulle åtfölja dessa order. Även om dessa sanktioner inte 

överensstämde med övertygelsen hos de enskilda soldaterna och officerarna som skulle utföra 

dessa order, innebar den moraliska dygden att de samvetsgrant skulle utföra dem. Ett tydligt 

drag och säkerligen en viktig förutsättning var att dessa övergrepp från vakterna och 

officerarna i själva lägren snarare handlade om försummelse av fångarnas rättigheter snarare 

än ett aktivt övergrepp. Genom att inte förse fångarna med tillräcklig mat blev den indirekta 

effekten att fångarna svalt.  

 

Soldater och officerare vittnar om hur de inte kunde förstå varför fångarna medvetet svältes 

och misshandlades när mat ändå fanns tillgängligt. Många mådde dåligt över hur de själva 

bidrog till att upprätthålla misshandeln av de tyska fångarna men ansåg samtidigt att det inte 

fanns mycket de kunde göra för att förhindra det. Andra menade att det inte var de som var 

ansvariga för dessa förhållanden utan gjorde bara det de var där för att göra.
59

 

I vissa fall la man skulden på de egna ledarna, som ansågs bära det egentliga ansvaret.
60

  

 

Det här beteendet och sättet att resonera menar Bauman kan kopplas samman med en slags 

självförnekelse, där vakterna och officerarna i lägren förnekar det egna samvetets auktoritet. 

De inomorganisationella reglerna och förhållningssätten genererar en slags moralisk ordning 

där andra regler avlegitimeras. Det obehag som uppstår hos den underordnade i samband med 

att den här typen av uppförande praktiseras uppvägs av den överordnades yttersta ansvar.
61

 

Den enskilde individen övertygas alltså av en slags oskuld där denne förvissa är delaktig men 

inte själv ansvarig. Genom att ansvaret överlåts till den överordnade upplevs en förpliktelse 

och en moralisk skyldighet gentemot den överordnade.
62

 Genom att inte se sig själv som 

ansvarig avdramatiseras den egna delaktigheten. Där den enskilda ser sig själv som en liten, 

liten kugge i ett stort maskineri. Bauman påstår att de personer som i det yttersta ledet faktiskt 
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utför de handlingar som beordrats dem alltid kommer betrakta dem som någon annans. 

Samtidigt som de betraktar sig själva som ett oskyldigt instrument för en främmande vilja.
63

 

Resultatmarkering av auktorisering 

Auktoriseringen innebar att de nya inomorganisationella reglerna, sanktionerna och 

förhållningsätten avlegaliserade Genèvekonventionen och andra oskrivna sociala och 

moraliska regler som i vanliga fall hade fungerat som ett hinder för att begå övergrepp.  

 

Soldaternas disciplin och lojalitet mot den egna organisationen innebar en slags moralisk 

dygd där soldaterna kände sig tvungna att följa order, även om dessa inte överensstämde med 

den egna övertygelsen. 

 

Vid sidan av den lojaliteten mot organisationen finns den direkta auktoriseringen. Den skapar 

en känsla av att ansvaret för de egna handlingarna inte vilar på den enskilda individen som 

utför dem, utan på den överordnade som beordrat handlingen  

Soldaternas egna handlingars innebörd fick liten vikt eftersom de betraktades som en liten 

kugge i ett stort maskineri. Det gjorde endast som de blev beordrade. 

 

När övergreppen blir rutin 

 

Efterhand som fångarna togs till fånga uppstod ett behov av att kunna koncentrera och 

övervaka dessa fångar. Mellan åren 1944-1949 fanns närmare 1800 fångläger runt om i den av 

de västallierade ockuperade zonen. 1600 fanns i Frankrike och närmare 200 i Tyskland. De 

mest ökända var de så kallade Rheinweislager längs med Rhenfloden som låg under 

amerikansk befäl.
64

 Inledningsvis hade fångar skeppats vidare till olika fångläger i 

Storbritannien och USA. Men allteftersom mängden fångar ökade och kriget närmade sig ett 

slut blev det till slut klart att en majoritet av de tyska krigsfångarna skulle bli kvar på den 

Europeiska kontinenten. Ofta byggdes läger där fångarna togs. I annat fall fraktades fångarna 

från olika platser i Tyskland till de olika lägren runt om i de ockuperade zonerna och 

Frankrike.
65

  

 

I Genevekonventionen framgår det tydligt i artikel 10 och 11 att fångarna ska hållas i 

uppvärmda och upplysta utrymmen fria från väta. Med tillgång till mat och vatten. Artikel 25 

reglerar att fångar som med anledning av deras hälsa ska endast transporteras om det militärt 

nödvändigt.
66

  

 

Fångarna fraktades ofta i öppna godsvagnar där de förutom vädrets makter även utsattes för 

svält och brist på vatten. Många fångar avled under dessa transporter som under vinterhalvåret 
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innebar snö, regn och minusgrader. Fångarna var in många fall svaga och sjuka.
67

 Vissa 

gånger räknades de döda i hundratal. Den 16 mars 1945 rapporterade amerikanska fångvakter 

som tog emot fångtransporter från Tyskland vid Mailly le Camp och Attichy att de ombord på 

godsvagnarna fanns 131 döda.
68

 Andra källor nämner att antalet döda under dessa transporter 

uppgick till 25 procent.
69

 I de fall tågtransport inte var möjligt marscherades fångarna till de 

olika lägren. Förutom att många av dem avled till följd av svält och köld under dessa 

transporter innebar transporten även andra faror. Överste R.J Gill i Theater Provost Marshals 

office rapporterade i februari 1945 att av hans fångtransport på 17 417 man återstod vid 

framkomsten bara 7004, detta till följd av våld från franska civila som såg sin chans att 

hämnas på de obeväpnade fångarna.
70

 Trots att fångarna for väldigt illa av den här typen av 

transport fortsatte den. Eftersom vakternas roller som i de flesta fallen innebar att de bara tog 

emot eller skickade fångarna vidare skapas en rutin där vakterna handlingsutrymme 

begränsas. Förutom att det bidrar till vaktens uppfattning om denne bara är en liten kugge i ett 

stort maskineri är det lätt att förbise det egna agerandet eftersom att det inte direkt kan 

kopplas till fångarnas lidande. Fångarnas lidande kopplas främst till själva transporten inte till 

att de faktiskt skickas iväg eller tas emot.  

 

I vissa av dessa läger satt uppemot ett hundratusental fångar inspärrade.
71

 Förutom de totalt 

drygt 5 miljoner krigsfångarna fanns där även många civila, kvinnor och barn inspärrade.
72

 

Ofta var lägren fyllda långt över sin kapacitet. Många läger var så trånga att det knappt fanns 

plats att ligga ner.
73

 Lägren i sig själva vara inte mer än stora fält omgärdade av taggtråd. 

Fångarna som ofta bara hade sina smutsiga och trasiga sommaruniformer var fullständigt 

utelämnade till kylan. Våren 1945 beskrivs som blöt och kall, snön låg långt in i april och 

regnet tillsammans med alla hundratusentals fångarna förvandlade snabbt marken till en 

lervälling. För att skydda sig grävde fångarna små gropar där de kurade ihop sig så gått det 

gick. När det regnade blev dessa dock vattenfyllda.
74

 

Så här beskriver U.S. Army colonels, James B. Mason och Charles H. Beasley förhållandena i 

l Rheinwiesenlägren längs med Rhenfloden i april 1945.
75

  

 

“April 20 was a blustery day with alternate rain, sleet and snow and with bone-chilling winds 

sweeping down the Rhine valley from the north over the flats where the inclosure was 

located. Huddled close together for warmth, behind the barbed wire was a most awesome 

sight – nearly 100,000 haggard, apathetic, dirty, gaunt, blank-staring men clad in dirty field 

grey uniforms, and standing ankle deep in mud. Here and there were dirty white blurs which, 

upon a closer look were seen to be men with bandaged heads or arms or standing in shirt 

sleeves! The German Division Commander reported that the men had not eaten for at least 

two days, and the provision of water was a major problem - yet only 200 yards away was the 
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river Rhine running bank-full.”
76

 

 

Krigsfången Heinz Jansson förmedlar en liknande bild inifrån lägren. 

 

“In April 1945, hundreds of thousands of German soldiers as well as the sick from hospitals, 

amputees, women auxiliaries, and civilians were caught . . . . [sic]One inmate at Rheinberg 

was over 80 years old, another was aged nine .... [sic] Nagging hunger and agonizing thirst 

were their companions, and they died of dysentery. A cruel heaven pelted them week after 

week with streams of rain .... [sic] amputees slithered like amphibians through the mud, 

soaking and freezing. Naked to the skies day after day and night after night, they lay desperate 

in the sand of Rheinberg or slept exhaustedly into eternity in their collapsing holes.”
77

  

 

Trots att Mason och Jansson ser lägren genom olika ögon, den ene som fånge och den andre 

som del av en fängslande makt, stämmer bilden som de förmedlar väl överens. Vad som 

egentligen framgår och förtydligas här är att problemet inte var brist på vatten utan att vattnet 

helt enkelt inte tilldelades fångarna.  

Rutinerna påverkas av yttre och inre faktorer. Där avhumanisering och således bilden på 

offret är konstant och där inga förändringar i auktoriseringen sker, innebär det få förändringar 

i rutinen. General John C. H. Lee som var chef för Supreme Headquarters Allied 

Expeditionary Force Services of Supply och därmed chef för den organisationen som 

distribuerade mat till de tyska fångarna. I början på 1946 var han var så bestämd över att han 

inte skulle utöka ransonerna, trots att de var tillgängliga förens han hade fått en skriftlig 

order.
78

 

 

De hygieniska förutsättningarna i lägren var i princip icke existerande, där sjukvårdspersonal 

trots allt fanns tillgänglig saknades mediciner, operationsverktyg och annan 

sjukvårdsmateriel.
79

 I andra fall var dessa sjukhus inte annat än pappersprodukter. 

Dr. Joseph Kirsch som frivilligt tjänstgjorde i ett tillfälligt uppsatt tältsjukhus vittnar om hans 

roll som läkare endast handlade om att se till att de döende fångarna hade det så bekvämt som 

möjligt.
80

 Latrinerna var ofta inte mer än stockar som lagts över stora diken där fångarna 

skulle uträtta sina behov, dessa svämmades snabbt över. Den dåliga hygienen gjorde att 

sjukdomar spreds snabbt i lägren.
81

 Korpral Daniel McConnell som i egenskap av tysktalande 

blev, utan någon som helst medicinsk bakgrund chef över ett sjukhus i Heilbronn. Detta är 

hans bild av sjuhuset Baker nr 4. 

 

 ”After a tour of inspection, I saw that Baker#4 was a hospital in name only. Not even the 

most elementary standards of cleanliness were maintained or enforceable. Cleaning 

compounds and disinfectants were unavailable, not to mention medical and surgical 

[supplies]… [sic]The odor was unendurable… [sic]At night the chatter of machine gun or the 

crack of a rifle could be heard as a POW went for the wire to escape.”
82

   

 

McConnels roll var tydlig. Han skulle övervakaka de sjuka fångarna och underteckna 

                                                           
76

 Bacque. (1989). Sid. 31 
77

 ibid. Sid. 31, 32 
78

 ibid. Sid. 101,102 
79

 ibid. Sid. xx 
80

 ibid. Sid. xxxix 
81

 ibid. Sid.. xxxviii, 33 
82

 ibid. Sid. xx 

http://en.wikipedia.org/wiki/Services_of_Supply


Försvarshögskolan  2013-05-12 
218. qrzn 

20 
 

dödscertifikat.
83

 Rollen och proceduren för hur fångarna behandlades var klar. Utan någon 

egentlig möjlighet att påverka deras behandling skulle han bara sköta sitt jobb.  

 

Trängseln, den dåliga hygienen och bristen på mat i samband med att de flesta fångarna 

vistades utomhus utan skydd mot kylan och vätan gjorde att fångarna snabbt tappade vikt, 

blev sjuka och ådrog sig skador till följd av infektioner. Kylskador och kallbrand var vanligt. 

Vissa dog när deras små jordkulor rasade samman över dem, andra drunknade i latrinerna.
84

 

Den generella försummelsen med att förse fångarna med de mest adekvata förutsättningar för 

att överleva innebar säkerligen att många någon gång övervägde att fly från lägren. Ungefär 

en promille av fångarna lyckades fly från dessa läger.
85

 De som misslyckades eller infångades 

sköts ofta. Ibland förekom kollektiva straff med indragna matransoner för de kvarvarande 

fångarna.
86

 Trots att skjuta fångar oavsett om det ämnade fly är i strid med 

Genèvekonventionen. Så även att bestraffa fångar genom att neka dem mat.
87

  

 

Rutinen att bestraffa och skjuta var ett sätt att hanterade det faktum att fångar försökte fly. 

Vakterna hade tilldelats en roll, att vakta fångarna och verktyg för att förhindra detta, 

kulsprutor och gevär. Att den här rutinen utvecklades som den gjorde kan därför kopplas till 

den roll och de maktmedel som vakten hade tilldelats. Men också det faktum att fångar som 

försökte fly inte längre ansåg ha rätt att leva, det vill säga en slags avhumanisering. 

 

Ett annat problem var att många av fångarna rånades. Ofta bestals de på personliga 

tillhörigheter som klockor, värdesaker, insignier och medaljer.
88

 Många soldater gjorde sig en 

liten extra inkomst på den här typen av souvenirjakt.  Byten och stöldgods skickades till 

familjerna hemmavid. Fångar som inte gav upp sina tillhörigheter frivilligt kunde misshandlas 

eller till och med dödas.
89

 Att det inte var ovanligt bekräftas dels av västallierade såväl som 

tyska vittnen. Ofta skröt soldater om vad de hade lyckats ta. Här är ett utdrag ur ett personligt 

brev från en amerikansk soldat som fastnade i den amerikanska censuren. 

 

”I got two watches the other day from two german prisoners also a pen. I got 346 marks off 

another on a while back. I also have a kraut pistol. Say Beutiful you should see some of the 

things that the boys has taken from the jerries. Watches, rings, Bill folds, pistols, knives, 

helmets, and one of the boys even has a german skull.”
90

  

 

Soldaten ovan utrycker varken någon slags ånger eller skuld över att han bestulet sina tyska 

fångar på deras personliga ägodelar. Genom att framhålla att hans kollegor också begått 

samma brott ursäktas beteendet med att det är normalt och vanligt förekommande. Det var 

helt enkelt så man gjorde. 

 

Artikel 9 till 26 reglerar tydligt hur krigsfångelägren ska vara utformade. I artikel 10 kan man 

läsa ”Prisoners of war shall be lodged in buildings or huts which afford all possible safeguards 

as regards hygiene and salubrity. The premises must be entirely free from damp, and 

adequately heated and lighted. All precautions shall be taken against the danger of fire. 

As regards dormitories, their total area, minimum cubic air space, fittings and bedding 
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material, the conditions shall be the same as for the depot troops of the detaining Power”
91

 

 

Vidare framgår det i artikel 11 att fångarnas matransoner ska motsvara depottruppernas 

ransoner. Här regleras även tillgången till färskt dricksvatten. Kollektiva straff som påverkar 

matransoner är förbjudet. 

“The food ration of prisoners of war shall be equivalent in quantity and quality to that of the 

depot troops. […] Sufficient drinking water shall be supplied to them. […] All collective 

disciplinary measures affecting food are prohibited”.
92

 

 

Fångarna ska enligt artikel 12 förses med kläder, underkläder och skodon av den fängslande 

makten 

 

”Clothing, underwear and footwear shall be supplied to prisoners of war by the detaining 

Power. The regular replacement and repair of such articles shall be assured.”
93

 

 

Artikel 13 reglerar fångarnas tillgång till nödvändiga hygieniska förutsättningar. 

 

“Belligerents shall be required to take all necessary hygienic measures to ensure the 

cleanliness and salubrity of camps and to prevent epidemics. 

Prisoners of war shall have for their use, day and night, conveniences which conform to the 

rules of hygiene and are maintained in a constant state of cleanliness. 

In addition and without prejudice to the provision as far as possible of baths and shower-baths 

in the camps, the prisoners shall be provided with a sufficient quantity of water for their 

bodily cleanliness”.
94

 

 

Bauman menar att i det västerländska samhället är vår verklighet uppbyggd kring rationella, 

normala mönster.
95

 Genom regelstyrda tillämpningar och tydligt angivna roller skapades i 

lägren organisationsmässiga rutiner.
96

 Samtidigt finns en inneboende mänsklig motvilja mott 

att vålla fysiskt lidande för att inte tala om starka hämningar mot att ta liv.
97

 Rutinen och de 

tydliga rollerna innebar att de enskilda vakterna delvis befriades från kollektiva, moraliska 

ansvaret som övergreppen innebar. Genom de tydliga rollerna skapades också en känsla av att 

man inte kunde påverka sin situation. Vissa menade helt enkelt att eftersom de inte vara 

ansvariga fanns det helt enkelt inget de kunde göra åt situationen.
98

 De fann sig i sin plats och 

i sina uppgifter, fångarnas tillvaro i lägren blev snart inget unikt eller onormalt. 

 

Rutiner och förhållningssätt för hur fångarna behandlades växte dels som ett sätt att förstå och 

kunna förhålla sig till vardagen. Det framgår inte ur materialet att rutinen själv är en drivande 

faktor för att övergrepp mot fångar ska begås. Snarare är det en produkt av att fångarna 

tidigare avhumaniserats och behandlingen mot dem auktoriserats. Rutinen kan därför inte 

sägas vara anledningen till varför övergreppen uppstår utan snarare ett sätt att förklara varför 

de fortsätter. Om inga nya förändringar i auktoriseringen eller avhumaniseringen sker och om 

dessa mekanismer fortsätter implementeras torde rutinen fortgå. Därför är det troligt att en 

förändrat bild av de tyska krigsfångarna skulle påverka hur rutinen för att behandla dessa 
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också förändrades.  

 

Resultatmarkering av rutiner 

Regler och förhållningsätt i samband med att de västallierade soldaterna tilldelades tydliga 

roller skapade organisationsmässiga rutiner. Rutiner innebar att ansvarskänslan hos den 

enskilda individen minskade och därmed känslan av den egna skulden. Deras roller medgav 

att de upplevde att de inte kunde påverka situationen de befann sig i, utan tvingades mer eller 

mindre att finna sig i sin plats och sin uppgift. 

 

Rutinerna för hur de västallierade soldaterna behandlade sin tyska fångar uppstod var en följd 

av avhumaniseringen av de tyska fångarna samt att behandlingen av dem hade a 

uktoriserats. Rutinerna förblev därmed en produkt av avhumaniseringen och auktoriseringen. 

 

Avhumanisering och demonisering av tyska fångar 

 
Inför landstigningen i Normandie talade Eisenhower till de allierade trupperna. Han beskrev 

den kommande invasionen och deras uppdrag på följande sätt. 

"Soldater, flottister och flygare i den allierade expeditionsstyrkan! Ni kommer snart att 

påbörja det stora korståg som vi under alla dessa månader har strävat efter. Världens ögon 

vilar på er. Ni följs överallt av frihetsälskande människors förhoppningar och böner. 

Tillsammans med våra tappra allierade och vapenbröder på de andra fronterna kommer ni att 

förstöra den tyska krigsmaskinen, undanröja nazismens tyranni över Europas förtryckta folk 

och skapa trygghet åt oss själva i en fri värld”.
99

 Talet hade en djup effekt på de som lyssnade. 

Vissa soldater beskrivertill och med hur talet gav dem gåshud.
100

 

Deras invasion liknades vid korstågen, där de allierade soldaterna blev således tog rollen 

korsriddare som skulle fördriva de otrogna och befria den Europeiska kontinenten från 

tyranni. Det innebar att det psykologiska avståndet inte bara är grundat i avhumaniseringen av 

motståndaren. Genom att framställa den egna sidan som mänsklig och god framstår 

moståndaren relativt sett som omänskligare och mindre god. Avhumaniseringen är alltså 

delvis relativ. Det skulle också kunna innebära att de västallierade soldaterna kunde försvara 

sina övergrepp eftersom om de inte ansågs som mindre hemska än tyskarnas. Det vill säga de 

västallierades agerande skulle då betraktas som mer mänskligt. 

Under andra världskriget var propagandan ett viktigt medel för att höja moralen hos de egna 

trupperna och befolkningen.  Redan under första världskriget framställdes tyskar som brutala 

vildar.  I folkmun och bland soldater refererades tyskar som the huns.  Med detta åsyftades 

likheten med Attilas hunner som härjade stora delar av den europeiska kontinenten på 400-

talet.
101

 Propaganda kunde alltså i vissa fall användas till att avhumanisera och demonisera 

Tyskland och de tyska soldaterna. Bilden av tyska soldater som mördare och monster 

underhölls effektivt av tidningar och propaganda. Bland annat den amerikanska arméns 

officiella tidning, Stars and Stripes rapporterade flitigt om tyska övergrepp, såsom 
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Malmédymassakern där ett 70-tal amerikanska krigsfångar avrättades av tyska soldater ur 1 ss 

pansardivisionen. Dessa artiklar bidrog till att amerikanska soldater härdades.
102

 Trots att 

många tyska soldater var helt oskyldiga till liknande övergrepp frodades bilden av de tyska 

soldaterna som krigsförbrytare. Särskilt soldater ut Waffen-SS var särskilt illa omtyckta. Det 

ledde till att amerikanska soldater ansåg att de med rättighet kunde ge igen med samma mynt. 
103

 Den här typen av propaganda bidrar också till att det psykologiska avståndet ökar. Men nu 

sker ökningen i det psykologiska avståndet som en direkt effekt av avhumaniseringen istället 

som en indirekt effekt av att den egna sidan framställs som god. 

 

Under invasionen av Normandie frodades rykten bland amerikanska enheter om tyska 

illdåd.
104

 Skräckhistorier om hur tyska soldater lemlästade amerikanska luftburna soldater 

som fastnat i träd spreds snabbt. I hur stor utsträckningen detta faktiskt stämde är dock svårt 

att fastställa.
105

 Men oavsett om det stämde eller ej blev effekten att de amerikanska 

soldaterna nu var ute efter hämnd på mordiska tyskarna. Vid flera tillfällen avrättades tyska 

fångar av soldater som inte själva hade varit delaktiga i tillfångatagandet men som färgats av 

den bild som spreds om tyska soldater.
106

  En soldat ur 101. Luftburna divisionen minns att 

deras kapten gav dem ordern: ”Våga inte ta några fångar! Skjut de jävlarna!”.
107

 En annan 

soldat fick liknande instruktioner. ”Ta er så fort som möjligt till luftlandsättningsområdet. Ta 

inga fångar, för de kommer att sinka er.”
108

 I vissa fall fick våldet snabbt bestialiska 

proportioner. Amerikanska soldater vittnar om hur soldater avrättade tyska fångar för att 

använda dem för bajonettövning. Andra samlade troféer i form av öron som skars av tyska 

soldaters huvuden.
109

 Högre officerare ut 101. Luftburna divisionen anmärkte om soldaterna. 

”De har blivit helt tokiga”.
110

 Vid områdena bakom Utah Beach användes tyska fångar som 

levande sköldar för att skydda de amerikanska soldater medan de ryckte fram.
111

 Där är ett 

annat exempel på avhumanisering där rykten och hörsägen bidrar till att odla en bild av 

moståndaren. Det är troligt att just den här typen av avhumanisering var extra effektiv 

eftersom den spreds av trupperna själva.  

 

En sergeant ur 82. Luftburna divisionen hade tillsammans med ett dussin soldater tagit en 

grupp tyska soldater till fånga i närheten av en fransk gård. Sergeanten förklarade att han hade 

tänkt skjuta samtliga. Avrättningen avbröts dock av en fransk familj som lyckades övertala 

sergeanten. Han var dock inte klar, ”Kom, så letar vi rätt på några fler surkålsätare som vi kan 

ha ihjäl!” ropade han till sina mannar.
112

 Genom att kategorisera tyskarna som ” surkålsätare” 

underlättas avhumaniseringen som understryker skillnaden mellan de amerikanska och tyska 

soldaterna. 
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En överlevande tysk fånge vittnade om att det under det inledande anfallet av Normandie 

avrättades många tyska fångar. En reporter vid tidningen Baltimore Sun blev vittne till 

liknande våldsamheter när en grupp amerikanska soldater sköt en skadad tysk soldat i 

huvudet. Efteråt hade en soldat sagt ”Det ska nog räcka för att ta hand om den jäveln”. 
113

  

I en presskonferens i Paris, mars 1945 gjorde Eisenhower följande uttalande till allmänheten.  

“If the Germans were reasoning like normal human beings they would realize the whole 

history of the United States and Great Britain is to be generous toward a defeated enemy. We 

observe all the laws of the Geneva Convention”.
114

 

 

Med det här uttalandet antyder Eisenhower två saker. USA och Storbritannien har en tradition 

av att behandla en besegrad fiende väl och att de agerar i enlighet med Genèvekonventionen. 

Genom att påstå att tyskarna, i det här fallet inte beter sig som normala människor skapas 

automatiskt en skillnad mellan ”normala” människor och tyskar. Genom att tyskarna inte 

framställdes som normala människor understryker Eisenhower alltså återigen skillnaden 

mellan tyskarna och de allierade. 

I augusti 1944 hade Eisenhower, framför den brittiska ambassadören I Washington sagt att 

3500 från den tyska generalstaben skulle utrotas. Dessutom skulle ledare för det tyska 

nazistpartiet och medlemmar av Gestapo avrättas. Totalt omfattade denna utrotning runt 

100000 personer.
115

 Eisenhower hade inte mycket till över för tyskar. Han skämdes till och 

med över att själv bära ett tyskt namn.
116

 Han beskrev i ett brev till hans fru Maime i 

september 1944 varför han hatade tyskar. ''Because the German is a beast".
117

 

Uppfattningen bland vissa allierade var att de tyska krigsfångarna hade förverkat sina 

rättigheter. De ansåg alltså inte att de längre hade någon skyldighet att respektera 

konventioner som skulle skydda krigsfångarna. Sommaren 1945 satt krigsfången Charles von 

Luttichau tillsammans med tusentals andra medfångar i fånglägret Remhagen, vilket låg längs 

med Rhenfloden. Han berättade hur de svalt till följd av brist på mat och vatten, många fångar 

hade dött och ännu fler var döende. Han framförde krav till lägerkommendanten att de enligt 

Genevekonventionen hade rätt till mat, vatten och annat livsnödvändigt. Kommendanten 

svarade honom följande. ”Forget the convention. You haven´t any 

rights.”.
118

Avhumaniseringen och sedermera det ökade psykologiska avståndet mellan de 

västallierade trupperna och deras tyska moståndare innebar i förlängningen att vissa inte 

längre ansåg att de tyska fångarna skulle erhålla något folkrättsligt skydd. Där hade alltså 

avhumaniseringen nått sitt slutmål, de tyska fångarna betraktades inte längre som fullvärdiga 

människor. 

Bilden av tyskar i allmänhet och de tyska soldaterna i synnerhet odlades alltså på olika nivåer 

inom den militära hierarkin. De allierade soldaternas syn av dessa färgades redan innan de 

                                                           
113

 Beevor. (2009). Sid. 121. 
114

 Bacque. (1989). Sid. 25 
115

 ibid. Sid. 19 
116

 ibid.  
117

 Ibid. 
118

 ibid. Sid. 33,34 



Försvarshögskolan  2013-05-12 
218. qrzn 

25 
 

kom till Europa. Kriget beskrevs som ett korståg där man skulle befria Europas folk. Genom 

propaganda skapades och förstärktes bilden av de tyska soldaterna som monster och vildar, 

deras framfart jämfördes med Attila och hans hunner. Propagandan spelades också en viktig 

roll i att under kriget. Tyska grymheter målades upp och förmedlades till de allierade 

soldaterna via tidningar som Stars and Stripes.  

Propagandan blev ett effektivt sätt att avhumanisera och till viss del demonisera de tyska 

soldaterna. Även om bara en del av de tyska soldaterna begick grymheter framställdes de 

tyska soldaterna i allmänhet som onormala, våldsamma och blodtörstiga. Det som uppstod var 

vad Bauman kallar en psykologisk distans mellan de allierade soldaterna och deras tyska 

fångar som fick de allierade att betrakta fångarna som annorlunda och till viss del omänskliga. 

Effekten av den psykologiska distansen fungerade som ett moraliskt sömnpiller som bidrog 

till att allierade soldater kunde uppmuntra och motivera våld och avrättningar mot tyska 

fångar, som helt enkelt fick vad de förtjänade. De konventioner som skulle skydda 

krigsfångarna ansågs förverkade för de tyska soldaternas del. 

Propagandan ökade det psykologiska avståndet mellan de västallierade soldaterna och deras 

tyska fångar. Konsekvenserna innefattade inte bara upphävandet av de moraliska 

hämningarna utan överbyggde på samma gång handlingens sociala konsekvenser.
119

 

Det civiliserade samhället kännetecknas av en föreställning där irrationella och 

samhällfientliga drifter undertrycks. Våldet koncentreras till staten där det används för att 

upprätthålla den sociala ordningen och värna nationens gräns.
120

 Att samtidigt odla bilden av 

sig själva som korsriddare i det heliga kriget där de västallierade stod för det civiliserade, 

normala och mänskliga. En spjutspets för den västerländska civilisationen.  Genom att på 

olika reducera de tyska fångarnas mänsklighet genom avhumaniserande propaganda 

förenklades och motiverades övergreppen. Våldet avdramatiserades, det var inte längre tal om 

att döda tyska krigsfångar. Man dödade hunner. 

 

Resultatmarkering avhumanisering 

Tyska soldater var mål för avhumanisering genom propaganda, media och hörsägen.  

De framställdes som mördare, grymma och omänskliga. Avhumanisering påverkade de 

västallierade soldaternas bild av de tyska soldaterna innan, under och efter kriget. Samtidigt 

framställdes de västallierade som korsriddarna som skulle befria Europa.  

 

Avhumaniseringen av de tyska soldaterna tillsammans med bilden av de goda västallierade 

soldaterna bidrog senare till att öka det psykologiska avståndet mellan dem. Det ökade 

psykologiska avståndet till följd av avhumaniseringen bidrog till att upphäva de moraliska 

hämningar som annars skulle förhindra övergrepp mot de tyska fångarna. Tyska fångar 

utsattes, delvis på grund av avhumaniseringen för återkommande övergrepp med stölder, 

misshandel och avrättningar som följd. 
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Befrielsen av Dachau 

 
Många fångar kom dock aldrig till dessa läger. Under det sista krigsåret förekom det många 

slags övergrepp mot krigsfångar som kapitulerat till allierade trupper.  

Här följer en redogörelse för en av de största enskilt, kända och väldokumenterade 

övergreppet mot tyska krigsfångar. Fallet är särskilt intressant, inte för att det är unikt utan 

eftersom det efterföljdes av grundligt utredning, utlyst av det amerikanska försvaret. 

Utredningen inleddes den 3 maj 1945 fyra dagar efter befrielsen av lägret och resulterade i en 

120 sidor lång rapport. Rapporten består av 33 intervjuer med amerikanska soldater och 

officerare som direkt eller indirekt var inblandade i övergreppen, 2 civila fångar som blev 

vittnen till övergreppen, samt en amerikansk OSS officer som också var fånge i samband med 

befrielsen. Undersökningen, Investigation of Alleged Mistreatment of German Guards at 

Dachau utfördes av Lt. Col. Joseph Whitaker. Eftersom fallet med befrielsen av Dachau är så 

väldokumenterat kommer det analyseras med hjälp av Baumans tre villkor. 

Morgonen den 29 April, åtta dagar innan Tysklands slutgiltiga kapitulation omringas 

Konzentrationslager (KZ) Dachau, som ligger 16 km utanför München.
121

 Lägret befriades 

senare av soldater från 157th Infantry Regiment, 45.e amerikanska infanteridivisionen samt 

trupper ur 42 infanteridivisionen, som i sin tur var en del av den sjunde amerikanska armén.
122

  

 

Två dagar tidigare hade lägret övergetts av den tidigare lägerkommendanten, SS-

Obersturmbannführer Martin Weiss tillsammans med större delen av lägervakterna ur SS-

Totenkopfverbände.
123

 Lägret bemannas nu med bl.a. ersättningsmanskap ur Waffen-SS, 

konvalescenter, sjukvårdspersonal och evakuerad armépersonal.
124

 Den 24 årige Waffen SS 

Untersturmführer(löjtnanten) Heinrich Wicker utses den 28 april till lägerkommendant. 

Tillsammans med ersättningsmanskapet har Wicker fått i uppgift att överlämna lägret samt 

alla interner till amerikanerna.
125

  15.30 den 29 april möter Wicker, hans adjutant samt 

schweiziska representanter från Röda korset upp Henning Linden, brigadgeneral och 

assisterande divisionschef för 42nd Division, utanför Dachau för att officiellt överlämna 

lägret.
126
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Bild. 1. Löjtnant Wicker till vänster. Till höger om honom röda korsets representant, Dr. Victor Maurer och 

brigadgeneral Linden.
127

 

Vakttorn B var den första byggnaden de amerikanska soldaterna upptäckte när de närmade sig 

lägret. I vakttornet hade en vit flagga satts upp. Amerikanska soldater sköt sporadiska skott 

mot tornet innan ett sextontal tyska soldater ut Waffen-SS kom ut ur tornet för att överlämna 

sig. En vakt blir kvar i tornet och behöver hämtas ut med våld. Fångarna samlas ihop utanför 

vakttornet bredvid kanalen och avväpnas. Ytterligare amerikanska soldater ansluter 

tillsammans med en kulsprutegrupp. Några vakter puttas ner i kanalen och samtliga vakter 

avrättas. Dessa plockas senare upp ur kanalen men bli liggandes i dagar efter att lägret 

befriats. Efter att fångarna avrättades sköts de döda kropparna upprepade gånger.
128
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                            Bild. 2. Avrättade soldater ur Waffen-ss framför vakttorn B.
129

 

 

Inne i lägret fanns ett stort fältsjukhus som utrymdes på personal och patienter. I samband 

med det blir huvudläkaren för sjukhuset, Dr Schroeder, misshandlad av amerikanska soldater 

och får sitt huvud krossat.
130

 Tyska soldater, konvalescenter och sjukhuspersonal samlades 

upp från olika delar av lägret. Nyligen amputerade soldater och andra svårt skadade soldater 

måste bäras ut ur sjukhuset. Dessa samlas ihop framför sjukhuset tillsammans med 

evakuerade kvinnor och barn som också finns i lägret. Soldaterna från Waffen-SS, varav 

många fortfarande iförda sina camouflageuniformer, separeras från de övriga och förs till en 

öppen yta framför lägrets kolvärmeverk. Ytan är på tre sidor, omringad av en två och en halv 

meter hög betongmur som bildar en öppen fyrkant. Runt 120 stycken soldater, varibland det 

finns många svårt skadade och dessutom ben och arm amputerade, misshandlades
131

 och 

plundrades under vapenhot på sina klockor, ringar, reservoarpennor och pengar. Fångarna 
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vaktas av en kulsprutegrupp samt ytterliga ett antal soldater.
132

 Plötsligt beordras soldaterna 

att öppna eld. Soldaterna avger eld med kulsprutor och eldhandvapen. Kulsprutan sveper från 

vänster till höger och tillbaka till mitten innan den får eldavbrott. Sekunder senare avbryts 

eldgivningen av bataljonschefen Lt. Colonel Sparks
133

. Minst 17 stycken ligger döda och ett 

40-tal skadade.
134

 Soldater som närvarade berättar att det var underförstått att soldaterna från 

Waffen-SS separerades och fördes därifrån för att avrättas.
135

 

En amerikansk sjukvårdare gick fram till två av de skadade tyskarna, kastade ett paket rakblad 

på dem och uppmanade dem att ”göra klart jobbet”. Amerikanska sjukvårdare vägrade senare 

hjälpa de som överlevt och de överlevande tyska soldaterna fick bära med sig skadade 

kamrater bort från platsen. Man avlägsnade dödsbrickorna och identifikationspapper från de 

döda kropparna som sedan begravdes i omärkta gravar.
136

 Hans Linberger överlevde 

avrättningen genom att spela död. Han kunde senare vittna om att liknande avrättningar som 

utspelades i andra delar av lägret.
137

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild. 3. Avrättade fångar vid kolvärmeverket.

138
  

 

Samtidigt närmar sig amerikanska styrkor under ledning av Lt. Walsh en av de andra 

ingångarna till lägret. De möts av fyra tyska soldater som överlämnade sig med sträckta 

händer. Lt. Walsh förde in dem i en godsvagn och sköt dem med sin pistol. En amerikansk 

soldat sköt de döda eller döende tyskarna med ytterligare 8-9 skott.
139

 Col. Sparks avrättade 

kort därefter en skadad tysk soldat som låg på marken.
140
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Senare under eftermiddagen eskorterar Lt. Buscheyheads soldater en grupp tyska fångar, 

längs med järnvägen som leder upp till ingången till lägret. På order blir soldater från Waffen-

SS separerade från de övriga fångarna och flera avrättas.
141

 Kort därefter föses soldaterna ihop 

och avrättar även ett antal fångar ut Wehrmacht.
142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild. 4. Avrättade soldater ut wehrmacht.
143

 

 

Förutom de fångar som avrättas av de amerikanska soldaterna, mördades många fler efter att 

lägret befriats. Flera vittnen, såväl amerikanska, lägerfångar och tyska fångar vittnar om att 

tyska soldater misshandlas och mördas av interner.
144

   

 

Under befrielsen av Dachau gjorde sig de amerikanska trupperna skyldiga till flera brott mot 

Genèvekonventionen. Enligt artikel två ska fångar alltid behandlas humant och skyddas, 

särskilt mot våld. Alla sorts repressalier är förbjudna.  

“They shall at all times be humanely treated and protected, particularly against acts of 

violence, from insults and from public curiosity. Measures of reprisal against them are 

forbidden”.
145

 

 

Genom att avlägsna fångars personliga tillhörigheter, identitetshandlingar, id brickor mm 

gjorde man sig skyldig till brott mot artikel 6. 

 ”Their identity tokens, badges of rank, decorations and articles of value may not be taken 

from prisoners”.
146

 

 

Det innefattar även stöld av klockor, pengar och andra värdesaker som stals från fångarna. 

. “All personal effects and articles in personal use except arms, horses, military equipment and 
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military papers shall remain in the possession of prisoners of war, as well as their metal 

helmets and gas-masks. Sums of money carried by prisoners may only be taken from them on 

the order of an officer and after the amount has been recorded. A receipt shall be given for 

them. Sums thus impounded shall be placed to the account of each prisoner”.
147

 

 

Genom summariska avrättningar och misshandel bröt man mot artikel 46.  

”All forms of corporal punishment, confinement in premises not lighted by daylight and, in 

general, all forms of cruelty whatsoever are prohibited. Collective penalties for individual acts 

are also prohibited”.
148

 

 

Artikeln är tänkt att förhindra våld och straff mot fångar. Även i fäll där det anses att de 

förtjänar det.  

 

Brotten begicks av soldater men även av officerare på kompani såväl som på bataljonsnivå. 

De rörde sig inte om en enskild händelse utan pågick på flera platser av olika enheter. I vissa 

fall föregick avrättningarna av order men inte alltid, amerikanska soldater vittnar om hur det 

var underförstått att man skulle avrätta fångar, särskilt fångar från Waffen-SS. Få vittnen visar 

någon ånger och endast ett fåtal visar några tecken på att det skulle vara något fel. Genom att 

begrava fångar i omärkta massgravar gjorde man sig skyldig till brott mot artikel 76  

 

“Prisoners of war dying in captivity: they should be honorably buried and their graves marked 

and maintained properly. Wills and death certificate provisions should be the same as those 

for the detaining power's own soldiers.”
149

 

 

Hanteringen av de avrättade fångarna var tydligt brott mot den ovanstående artikeln. Att 

avlägsna de dödas identitetsbrickor och att inte märka ut gravarna var aktiva val som kan 

kopplas samman med avhumaniseringen av de döda fångarna. De förtjänade inte att behandlas 

mänskligt ens i döden. 

 

Auktorisering, rutin och avhumanisering under befrielsen av Dachau 

När något blir auktoriserat upplever individen en hängivenhet att uppträda lojalt, att utföra sin 

plikt för att till fullo kunna identifiera sig med sin organisation och bli en del av den.  

Soldaterna som befriade Dachau upplevde att de förväntades delta i avrättningarna. Bauman 

menar att auktoriseringen skapar en känsla hos individen där denne inte själv bär skulden för 

det som händer, man lyder helt enkelt bara order. Sannolikt innebar även auktoriseringen att 

avrättningarna upplevdes mer legitima för soldaterna, eftersom ordern att skjuta direkt 

avlegitimerade de tidigare förhållningsreglerna som Genevékonventionen satt upp. Den 

omoraliska handlingens sociala följder som vanligtvis säkert hade hindrat soldaterna från att i 

vanliga fall avrätta fångar hade nu undertryckts.  

 

Även om soldaterna var mer eller mindre medvetna om att fångar skulle avrättas är det troligt 

att ordern innebar att de moraliska hämningarna dämpades ytterligare, soldaterna agerade som 

de blev tillsagda och som de förväntades av dem. De behövde inte själva fatta beslutet att 

skjuta, eftersom det redan fattats åt dem. Därmed skulle auktoriseringen kunna anses ha en 

varaktig men också temporär inverkan. 

De som inte aktivt deltog gjorde dock inget motstånd eller gjorde något för att förhindra vad 
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som skedde.
150

 Trots att dessa inte direkt hade beordrades var det fortfarande under inverkan 

från auktoriseringen. Dessa övergrepp begicks inte bara av vanliga, meniga soldater. 

Officerare var även högst delaktiga i avrättningarna. Genom att även befäl sköt fångar 

uppfattade soldater att de således var mer eller mindre auktoriserat att göra så. Många soldater 

vittnar om hur det var underförstått att de tyska fångarna skulle avrättas.
151

 I de flesta fallen 

föregicks den här typen av dödligt våld av någon form av order om att fångarna skulle skjutas. 

I andra fall föregicks våldet av övergrepp från officerare och befälen själva, vilken kan 

uppfattas som en slags auktorisering i sig. Vissa soldater berättar hur det upplevde att de 

behövde skjuta.
152

 Trots att några soldater ansåg att det var fel att skjuta fångar upplevde de 

att det förväntades av dem.  Den moraliska dygden innebar att soldaterna åtlydde ordern, 

disciplinen hade ersatt deras moraliska hämningar. Auktoriseringen kan dock inte ses som en 

enskild orsak bakom att fångarna avrättades. Men i vissa fall som en bidragande orsak. 

 

Tyska fångar sköts på plats redan i det inledande skedet av befrielsen av Dachau. När 

fångarna samlades ihop uppger de amerikanska soldaterna att det snabbt stod klart att 

fångarna skulle avrättas. Eftersom officerarna själva, genom att misshandla och avrätta fångar 

satte en slags standard där soldaterna snabbt vande sig vid det sättet att utkräva hämnd. De 

uppstod snabbt en slags normaliseringsprocess där det ansågs legitimt att avrätta fångar. 

Soldaterna deltog utan att ifrågasätta avrättningarna. De som inte själva aktivt deltog i våldet 

såg mellan fingrarna eller vände helt enkelt ryggen till. Eftersom våldet normaliserades blev 

det enklare att förstå, genom att behandlade fångarna konsekvent kunde de första övergreppen 

rent moraliskt försvaras genom att även andra fångar behandlades likadant. Att inte behandla 

fångarna konsekvent skulle kunna leda till individernas moraliska hämningar, lättare skulle 

kunna ifrågasätta behandlingen. Om de första fångarna förtjänade att avrättas, varför skulle 

inte de andra fångarna förtjäna samma sak? Men om de andra fångarna inte förtjänade att 

avrättas varför förtjänade i sådana fall de första fångarna att avrättas? Att fångar avrättades 

redan inledningsvis under befrielsen satte en viss standard i hur fångarna skulle behandlas 

längre fram.  

 

I lägret fann de amerikanska soldaterna kroppar från de hundratals från döda lägerfångarna. 

Order utfärdades om att inga tyska fångar skulle tas.
153

 Bilden av de tyska soldaterna som 

hade byggts upp sen invasionen av Normandie, med hjälp av propaganda, media, hörsägen 

och soldaternas egna erfarenheter förstärktes nu ytterligare. Genom att fördommar om de 

tyska soldaterna till viss del bekräftades. Avhumaniseringen och propagandan hade fungerat 

effektivt genom att skapa en bild av den tyske hunnen. Våldet drabbade dock tyska soldater 

oaktat om de var skyldiga eller ej. De tyska soldaternas uniformer, insignier och det faktum 

att flera dessutom var konvalescenter torde ha gjort det uppenbart att många av de tyska 

soldaterna på plats inte var enheter ur Totenkopfverbände. De enheter som var ansvariga för 

koncentrationslägren. Våldet riktades främst mot de tyska fångarna ur Waffen-SS som ansågs 

ligga bakom morden på döda lägerfångarna. Bilden av soldaterna ur Waffen-SS som mördare 

hade byggt av tidigare artiklar och propaganda. Våldet drabbade dock inte bara soldaterna ur 

Waffen SS.  

 

De tyska soldaterna på plats behandlas inte i enlighet med gällande konventioner. De var helt 

enkelt inte längre värda det. Vanliga armésoldater ut wehrmacht, sjuka, skadade, amputerade 

soldater och tyska sjukvårdare föll offer för avrättningarna. Det var alltså inte frågan om en 
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renodlad hämndaktion mot enskilda förövare. 

  

 

Resultatmarkering befrielsen av Dachau 
Synen som mötte de amerikanska soldaterna när de anlände till Dachau bidrog till att öka det 

psykologiska avståndet eftersom den förstärkte bilden av de tyska soldaterna, i synnerhet 

soldaterna ur Waffen-SS som mördare. Avhumaniseringen låg till grund för våldet mot de 

tyska fångarna och var en förutsättning för att avrättningar kunde auktoriseras. Att fångar 

skulle avrättas blev snabbt underförstått även order om att inga fångar skulle tas florerade. 

Fångar sköts på olika platser i lägret under dagen för befrielsen. Våldet drabbade inte bara 

soldaterna ur Waffen-SS utan även vanliga armésoldater ur Heer, sjukvårdare och 

konvalescenter. Avhumaniseringen och auktoriseringen bidrog till att avdramatisera 

avrättningar, de ansågs mer eller mindre rättfärdiga och få soldater visa någon slags ånger av 

att ha deltagit i avrättningarna. Även de som inte ansåg att det var helt rätt att delta i 

avrättningarna upplevde att de förväntades delta på grund av lojalitet och disciplin. 
 

Slutsatser 

 
Huvudproblemen med implementering av Genèvekonventionen i fånglägren kan kopplas till 

främst två beslut. Inledningsvis valde man att avlägsna det folkrättsliga skyddet för fångar 

som togs efter att Tyskland kapitulerat, genom att ändra deras status till avväpnade fientliga 

styrkor. Senare skulle statusen även ändras för de kvarvarande fångarna. Att man inte ansåg 

att dessa uppfyllde kraven för att kunna klassificeras som krigsfångar har visat sig vara ett 

ständigt återkommande problem. Liknande problem har vi sett i andra sammanhang under 

exempelvis Vietnamkriget, där problemen med implementering också kan härröras till 

konventionen tolkas olika. 

Att senare avlägsna Schweiz som skyddande makt innebar att det inte längre fanns någon som 

kunde övervaka och säkerställa att fångarna behandlade i enlighet med konventionen. 

Maktförhållandet mellan de tyska fångarna och de allierade blev förskjutet eftersom fångarna 

nu saknade några reella möjligheter att påverka sin situation. 

Man förhindrade medvetet Röda Korset från att besöka lägren samt bistå med hjälp i form av 

vård och mat. Trots att mat och medicin var en bristvara för fångarna och många fångar dog 

till följd av hunger och sjukdomar. Under och efter kriget användes tyska fångar som 

tvångsarbetare. Fram till 1949 då de sista fångarna släpptes från fransk fångenskap hade 

hundratusentals fångar använts till tvångsarbetare i Europa och USA. Bland de fångar som 

hölls i de franska lägren tilldelades vissa, arbetsuppgifter innefattade livsfarliga uppgifter som 

minröjning. Tusentals fångar avled och ännu fler lemlästades till följd av den typen av 

arbetsuppgifter.  Trots att västallierade befälhavare var medvetna om att detta var ett brått mot 

Genèvekonventionen.  

 

Någon större skillnad har inte förekommit bland de amerikanska och franska lägren. Lägren 

kännetecknas av svält, dåliga hygieniska förutsättningar, sjukdomar och bristande 

grundläggande inrättningar såsom skydd för väder och vind. Den tydligaste skillnaden är tiden 
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som länderna höll kvar sina fångar. 1946 hade fångarna i de amerikanska lägren släpps eller 

överförts till de franska lägren. De sista fångarna i de franska lägren släpptes dock inte förrän 

1949. Anledningarna var säkerligen att Frankrike ansåg sig ha ett större behov av tyska 

tvångsarbetare än de USA. Dessutom innebar lägren att man i onödan band upp trupper och 

andra resurser.  

Även om de västallierades behandlingen av tyska krigsfångar inte kan jämföras med tyska 

övergrepp under andra världskriget är det ändå tydligt att demokrati och upplysning inte är ett 

hinder för att stater ska bryta mot internationella konventioner. Tvärtom så kan bilden av det 

allierade korståget snarare ha bidragit till att öka det psykologiska avståndet mellan de tyska 

fångarna och de västallierade trupperna. Eftersom de västallierade nu representerade det goda 

och normgivande medan Tyskland det motsatta och omänskliga. Således kan de ses som en 

del i avhumaniseringen.  

Avhumaniseringen ses som den viktigaste och mest centrala faktorn som ligger till grund för 

övergreppen. Eftersom avhumaniseringen dels i sig själv är ett effektivt sätt att avdramatisera 

och avmoralisera övergreppen. Våldet riktas inte mot en jämlike utan underlägsen person av 

ringare värde. Det leder till att ytterligare övergrepp kan auktoriseras eftersom det torde vara 

enklare att sanktionera våld mot en motståndare som redan betraktas som lägre stående. Det 

blir en slags synergieffekt där det ena förstärker det andra.  

Här kan man göra en koppling till beslutet att ändra fångarnas status. Beslutet lades fram först 

i krigets slutskede. Bilden av den mördande och brutala tysken hade förstärkts under krigets 

slutskede med hjälp av propaganda och ett effektivt utnyttjande sprida information om de 

tyska övergreppen mot västallierade soldater och civila. Som framställdes som omänsklig och 

bestialisk. Den bilden hade goda grunder men var knappast representativ för den stora massan 

av tyska soldater. Det är därför troligt att den avhumaniserade och demoniserande effekten 

påverkade och delvis motiverade beslutet att frånta vissa tyska fångar sina rättigheter. När 

detta beslut var fattat var förmodligen inte steget långt till att ge order om att samtliga fångar 

skulle överföras till statusen som avväpnade fientliga styrkor, minskade ransoner och allmän 

försummelse. 

 

Avhumaniseringen anses ha varit den starkaste drivkrafterna bakom övergrepp mot enskilda 

fångar och grupper. Dessa misshandlades, rånades och till och med avrättades för att det helt 

enkelt ansågs att de inte förtjänade bättre. I vissa fall ansåg västallierade soldater att det hade 

rätt att råna fångarna och begå övergrepp mot dem just för att fångarna var människor, de 

hade reducerats till mördare och bestar. Genom att moståndaren avhumaniseras framstår det 

egna sidan relativt sätt som bättre, godare och mänskligare. På samma sätt innebär det att när 

den egna sidan framställs som god, mänsklig och rättfärdig sker en relativ avhumanisering av 

moståndaren eftersom den inte tillskrivs dessa egenskaper. 

 

Auktoriseringen och avhumanisering placerade de enskilda västallierade soldaterna och 

officerarna i tydliga roller där deras egen del i övergreppen marginaliserades. Auktoriseringen 

påverkade även soldater och officerare som upplevde obehag vid att behandla fångar illa. 

Obehaget och de moraliska trösklarna ersattes av pliktkänsla och moraliska skyldighet mor 
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organisationen och de överordnade.  Eftersom behandlingen av fångarna sanktionerats från 

högre ort avdramatiserades den egna skulden. Den klassiska devisen ”Jag följde bara order” 

känns igen. Genom regelstyrda tillämpningar och tydliga roller växte rutiner fram i hur 

fångarna skulle behandlas. De sociala konsekvenserna från det moraliska agerandet sjönk 

sakta med säkert undan. Att fångarna behandlades illa var längre inget konstigt eller onormalt. 

Det hade blivit rutin. Att de moraliska hämningarna snabbt dämpas är tydligt när ser till den 

frekventa avrättningen av fångar redan under de inledande dagarna som följde invasionen av 

Normandie. Där brutal hantering blev ett vardagligt inslag.  

 

Som Bauman beskriver det moderna samhället är det uppbyggt kring mönster och rutiner. 

En organisation där de enskilda individerna tilldelas olika roller och fasta rutiner medger att 

individen betraktar sig själv som en liten del i ett stort maskineri, befriad från den kollektiva 

skulden och ansvaret. Eftersom rollerna och rutinerna är tydliga kan soldaten agera utan att 

behöva reflektera över sitt handlande i någon större utsträckning. Känslan av att bara handla 

enligt rutin minskar det moraliska dillemat att själv behöva fatta svåra beslut. Som en del i att 

kunna förstå och hantera sin vardag innebär att rutiner växer fram. I studien går det inte 

fastställa att rutinen i sig själv skulle vara en anledning för att övergrepp och våld skulle 

uppstå. Däremot bidrar rutinen och uppfattningen att våldet och övergreppen är något normalt 

till att det fortgår, utan att det egentligen ifrågasätts. Rutinen kring hur fångarnas behandlades 

och vad som uppfattas som normalt påverkas av yttre faktorer. Beroende på vilken typ av 

behandlingen som auktoriserades eller hur fångarna framställdes påverkade i förlängningen 

hur fångarna senare skulle komma att behandlas över tiden. 

 

Soldaterna och officierna som handgripligen utförde övergreppen tillhörde ingen särskild 

grupp. Övergreppen begicks under flera års tid på olika platser och av olika enheter. Vissa 

visar ånger eller åtminstone en ovilja att vara delaktiga i övergrepp men anser sig inte ha 

något val eller gör det för att det anses förväntat av dem, andra handlar bara enligt order och 

vissa anser att det är rätt. Oavsett vad som motiverade dem har den en sak gemensamt. De 

allra flesta var helt vanliga soldater ur vanliga arméförband. Precis som i Brownings 

undersökning av den tyska 101. Reservpoliskbataljonen kan en liknande slutsats dras o de 

västallierade soldaterna. Vanliga soldater, även soldater i de västallierade arméerna var alltså 

kapabla till att begå svåra övergrepp. Därmed är dessa problem något av ett potentiellt och till 

viss del narturligt fenomen som inte är förebehållet totalitära eller diktatoriska stater eller 

vissa typer av individer. 
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Diskussion och förslag på fortsatt forskning 

 

Kritik mot studien skulle kunna innefatta relevansen i att studera en konventionell konflikt, 

särskilt av den här storleken. Särskilt eftersom de flesta konflikter idag är ickekonventionella, 

lågintensiva och inomstatliga konflikter. Krig och konflikter likt den i Afghanistan eller 

Syrien innebär troligen andra svårigheten när folkrätten ska implementeras. Särskilt när det 

handlar om att fastställa vem som egentligen är en legal kombattant och således uppfyller 

kraven för att behandlas som krigsfånge. Dessa regler och konventioner har varit svåra att 

implementera rent praktiskt tidigare under historien.  

 

Om inte ens ett demokratiskt och modernt samhälle är ett hinder för att svåra brott ska begås 

mot krigsfångar förefaller tidigare slutsatser om att vem som helst är en potentiell 

krigsförbrytare rimlig. Men är det bara i extrema situationer såsom krig och väpnade 

konflikter dessa mekanismer kan triggas genom att uppfylla villkoren för auktorisering, rutin 

och avhumanisering? Finns det exempel där även dessa mekanismer kan triggas i vardagen på 

till exempel arbetsplatser, i hemmet eller i fotbollslaget? Är Baumans teorier relevanta för att 

undersöka om det finns något samband mellan de mekanismer som triggar soldater att avrätta 

krigsfångar och gruppvåldtäckter, mobbing eller särbehandling av vissa grupper? 

 

Om avhumaniseringen kan sägas vara den centrala faktorn bakom våld och övergrepp är det 

sannolikt där fokusen bör läggas för att förhindra dylika händelser. Kan En väl utarbetat och 

djup rotat värdegrund kunna innebära att mekanismerna bakom avhumaniseringen försvåras? 
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1918. Tyska soldater liknas vid djävlar som mördar bebisar, barn, kvinnor och icke-kombattanter
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1918. Den tyska hunen. Ett hot mot oskyldiga kvinnor och barn.
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1942. En tysk seger skulle innebära slaveri, svält och död156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händerna är tydligt avhumaniserade. Offret                                  Tyskar liknas vid djur snare än människor. 
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oskyldiga kvinnor och barn.
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