
 
 

  

C-uppsats 

Förintelsen: Vad ska jag tro 
på? 
En jämförelseanalys mellan argumenten från de 
som tror på att förintelsen har hänt och de som inte 
gör det 
 

 

 

 

 

Författare: Magnus Mellquist 

 

 

 

 

 

  

Examinator: Erik Wångmar 
Handledare: Hans Hägerdal 
Termin: HT2017 
Ämne: Historia 
Nivå: Kandidat 
Kurskod: 2HIÄ06 



 

 2 

The destruction of Jews: What should I believe? 

After World War II some people from all over Europe started to say that the 

destruction of the European Jews never happened. This article is written to 

compare the argument the Holocaust deniers are using against science document. 

The materials that have been used for this comparison are the books “Dog 

verkligen 6 miljoner? Sanning till sist” and ”En tom säck kan inte stå” which are the 

Holocaust deniers material. From the other side I have been using the Swedish 

states internet side Forum för levande historia, the site of Världens historia and the 

documentary of Auschwitz from BBC. The arguments will be studied from post fact 

theory specters, were I will compare the facts from the two sides and put them 

together. I will do that by look how the arguments from the two sides are built. I 

have also made questions that I have been asking by email the two sides. The 

Holocaust denier’s sides are the Swedish party called Nordiska Motståndsrörelsen 

(Nordic resistance movement) and the other side is Forum för levande historia 

(Forum of living history). The result that this study will show are when you put all 

the arguments from the Holocaust deniers together, their argument will not be as 

strong as when they are by them self.  
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NMR, Nordiska Motståndsrörelsen (Nordic resistance movement), postfakta 
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1. Inledning 
Efter att andra världskriget avslutades i Europa i maj 1945 behövde världen ta itu med det 

som hade hänt i de tyskockuperade områdena, där judar och andra nationaliteter hade sats i 

koncentrationsläger.1 Under förintelsen ska mellan 5,5 och 6 miljoner judar ha mördats samt 

även andra folkgrupper. Även personer med handikapp och andra funktionshinder utsattes för 

detta.2 Det dröjde inte länge förrän berättelser från lägren kom fram, något som berörde hela 

världen. Däremot så skulle det redan ha kommit ut information om förintelsen 1943 av 

svensken Arvid Fredborg som fotograferat händelser och skickat till Sverige.3 Redan under 

sommaren 1945 började förnekelser om vad som hade hänt uppkomma och att det som hänt 

under förintelsen mer var västerländskt påhitt än fakta.4 Detta fortsatte under andra hälften av 

1900-talet och det skrevs böcker om detta. Några av de som skrivit om det är bland annat 

David Irving5, Robert Faurisson,6 Ernst Zündel,7 Jürgen Graf8 och Ahmed Rami.9 

Idén till detta arbete kom efter att Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) pratat under 

Almedalsveckan på Gotland. När åhörarna debatterade med NMR, som försökte att läxa upp 

dem, så kunde de inte sänka NMR:s argument. Istället så fick NMR visa, med sin pålästhet 

inom sitt eget ämne, att deras version var trovärdig eftersom åhörarna inte hade något att 

komma med. Något som inte hade hänt ifall det var etablerade forskare som diskuterat med 

NMR.10 

1.1 Syfte & Frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att jämföra argument som de olika sidorna använder sig av när de 

ska bevisa vad som hände i förintelselägren dit judarna fördes under andra världskriget. Vi 

fick en förklaring direkt efter kriget om att det pågick en förintelse där, men allt eftersom 

tiden har gått har nya förklaringar kommit från grupper som förnekar att det pågick en så 

                                                           
1 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen, (hämtad 2018-01-08) 
2 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/romer-under-forintelsen, (hämtad 2018-01-08) 
3 Arvid Fredborg. Bakom Stålvallen, 1943 
4 https://www-ne-se.proxy.lnu.se//uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/einar-%C3%A5berg, (hämtad 2018-
05-11) 
5 https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/irvingr%C3%A4tteg%C3%A5ngen, 
(hämtad 2018-05-11) 
6 http://www.revisionists.com/revisionists/faurisson.html, (hämtad 2018-05-11) 
7 http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ernst-zundel-dead-1.4237598, (hämtad 2018-05-11) 
8 http://juergen-graf.vho.org/articles/holocaust-revisionism.html, (hämtad 2018-05-11) 
9 
https://web.archive.org/web/20071008155736/http://vittoljud.levandehistoria.se/art_demokrati/04_demokrati.ht
ml, (hämtad 2018-05-11) 
10 https://www.youtube.com/watch?v=WPIExId554U, (hämtad 2018-02-05) 

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/romer-under-forintelsen
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/einar-%C3%A5berg
https://www-ne-se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/irvingr%C3%A4tteg%C3%A5ngen
http://www.revisionists.com/revisionists/faurisson.html
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/ernst-zundel-dead-1.4237598
http://juergen-graf.vho.org/articles/holocaust-revisionism.html
https://web.archive.org/web/20071008155736/http:/vittoljud.levandehistoria.se/art_demokrati/04_demokrati.html
https://web.archive.org/web/20071008155736/http:/vittoljud.levandehistoria.se/art_demokrati/04_demokrati.html
https://www.youtube.com/watch?v=WPIExId554U
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kallad förintelse i lägren. I denna uppsats kommer argumenten att ställas mot varandra och 

sedan görs en argumentanalys. 

– Vilka argument använder sig de båda sidorna av när det kommer till att försöka stärka sin 

version av vad som har hänt under förintelsen? 

– Vad vill de som använder sig av den här alternativa sanningen att det ska leda till? 

– Vad är det i förintelseförnekelsemyten kopplat till postfakta som får människor att vilja följa 

den? 

1.2 Avgränsningar 
Eftersom det finns ett stort utbud av böcker om förintelsen både om att det har hänt och om att 

det inte skulle ha hänt så tänker jag begränsa mig. Jag kommer endast att fokusera på det som 

NMR använder sig av vilket då är Richard Harwoods bok ”Dog verkligen 6 miljoner? 

Sanning till sist”11 och även Lars Adelskoghs bok ”En tom säck kan inte stå”.12 Jag kommer 

även använda mig av det som står på NMR:s hemsida13 samt videos som de finns med på. Till 

den sida som menar att förintelsen ägt rum ska jag använda mig av ”Auschwitz: The Nazis 

and the 'Final Solution”14. Jag kommer även använda mig av internetsidor så som Världens 

historia15 och Forum för levande historia16 för att knyta det till information om förintelsen. 

Richard Harwood är en pseudonym, hans egentliga namn är Richard Verrall som är en brittisk 

historieprofessor och förnekar förintelsen.17 Lars Adelskogh är en före detta svensk lärare och 

är känd som förintelseförnekare.18 BBC är ett tv-bolag som gjorde en sammanfattande serie 

om förintelsen med intervjuer av olika deltagare från bägge sidorna (nazister, fångar m.m.). 

Världens historia är en tidning som skriver om historiska händelser bland annat om andra 

världskriget och förintelsen.19 

Den största delen av min avgränsning blir att argumenten som jag hittar och fakta som den 

basseras på kommer jag inte att kontrollera. Detta skapar givetvis ett problem om båda 

                                                           
11 Richard Harwood. Dog verkligen 6 miljoner, 1977 
12 Lars Adelskogh. En tom säck kan inte stå, 2007 
13 https://www.nordfront.se/ 
14 BBC. Auschwitz: The Nazis and the 'Final Solution', 2005 
15 http://varldenshistoria.se/  
16 http://www.levandehistoria.se/ 
17 https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Richard+Verrall, (hämtad 2018-02-05) 
18 http://experimentlandet.blogg.se/2015/may/varfor-ar-det-kriminellt-att-forska-om-forintelsen.html, (hämtad 
2018-02-05) 
19 http://varldenshistoria.se/, (hämtad 2018-02-05) 

https://www.nordfront.se/
http://varldenshistoria.se/
http://www.levandehistoria.se/
https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Richard+Verrall
http://experimentlandet.blogg.se/2015/may/varfor-ar-det-kriminellt-att-forska-om-forintelsen.html
http://varldenshistoria.se/
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använder sig av samma material och säger två olika saker. Då är det främst tolkningar av 

materialet från de bägge sidorna som skiljer. Anledningen till att jag inte kommer kontrollera 

den fakta som finns är för att det sträcker sig utanför mina frågor. Det väsentliga är inte 

”sanningen” utan snarare de anspråk på en historisk sanning som framställs från de bägge 

sidorna och hur dessa anspråk kolliderar.  

1.3 De bägge sidorna 
Nordiska Motståndsrörelsen 

Partiet Nordiska motståndsrörelsen (NMR) grundades 1997 och är ett nationalsocialistiskt 

parti.20 Deras strävan är att ena Norden till ett etablerat land som ska stå upp mot den korrupta 

världen. De är emot invandring och är revisionister som lägger skulden på judarna och den 

”övriga eliten” för de flyktingströmmar som finns i världen idag.21 

Forum för levande historia 

Forum för levande historia är en myndighet som grundades på initiativ av dåvarande 

statsminister Göran Persson. Myndigheten är till för att vara ett nationellt forum och arbetar 

för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen.22  

                                                           
20 https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-firade-20-arsjubileum.smr, (hämtad 2018-05-08) 
21 https://www.nordfront.se/var-politik.smr, (hämtad 2018-05-08) 
22 https://www.levandehistoria.se/om-oss, (hämtad 2018-05-08) 

https://www.nordfront.se/nordiska-motstandsrorelsen-firade-20-arsjubileum.smr
https://www.nordfront.se/var-politik.smr
https://www.levandehistoria.se/om-oss
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2. Tidigare forskning 

Förintelsen är ett brett ämne att forska i och det har mest skrivits om vad som hände under 

själva förintelsen. I Sverige har forskningen kring förintelsen utförts av bland annat Forum för 

levande historia.23 I utlandet var en av de mest kända forskarna i ämnet Raul Hillberg. Han 

skrev en bok om hur de europeiska judarna förintades.24  

Tv-bolaget BBC gjorde en dokumentär om förintelsen 2005 med namnet Auschwitz: The 

Nazis and the 'Final Solution'. Dokumentären bygger på intervjuer av vittnen (fångar och 

vakter) som varit i lägren. Det som de säger är deras egna erfarenheter av vad som hände. De 

berättar om vad de har sett och vad de har gjort.  

Det finns många författare som skrivit böcker som handlar om att förintelsen är en myt. Bland 

dessa finns bland annat Richard Harwood och Lars Adelskogh. Förintelseförnekelse 

uppkommer i två olika typer. 1: ”Hardcore Holocaust denial” - detta uttryck innebär att det 

inte fanns någon organiserad plan på att förinta judarna i Europa. Frågas det om varför 

judarna skulle ha utsatts för detta så handlar det om att få pengar till att bilda en egen stat. 2: 

”Softcore Holocaust denial” - detta innebär istället att förintelseförnekarna inte förnekar att 

förintelsen ägde rum utan att det inte dog så många som påstods eller att förintelsen ägde rum 

men att det inte var några gaskammare.25  

Tidigare arbeten har gjorts där det gått ut på att jämföra olika internetsidor som förnekar 

förintelsen.26 Det som denna uppsats från tidigare är att inriktningen är att jämför argumenten 

som revisionisterna har med förklaringar från etablerade forskare. Slutsatsen blir att se i den 

tidigare forskningen hur argumenten hänger ihop med varandra. De som tror att förintelsen 

inte har ägt rum har skrivit i sina böcker om varför det var som det var och hur det kom sig att 

judarna befann sig där de gjorde och varför de gjorde det. Oftast håller de sig till en 

kombination av ”Hardcore” och ”Softcore Holocaust denial” med en inriktning mer mot att 

lägren fanns men att det inte skedde någon utrotning av judar.27 

The Myth of the Six Million är en bok som publicerades första gången 1974. Boken handlar 

om att förklara varför det inte var sex miljoner som dog och ska med hjälp av dokument visa 
                                                           
23 https://www.levandehistoria.se, (hämtad 2018-05-20) 
24 Hilberg, Raul. Hur de europeiska judarna förintades, Stockholm: Natur och kultur, 1963. 
25 https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=BtfR31PGZVA, (hämtad 2018-02-06) 
26 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1323880&fileOId=1323881, (hämtad 
2018-02-06) 
27 Harwood, 1977, s. 4 

https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/stockholmsdeklarationen
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=BtfR31PGZVA
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1323880&fileOId=1323881
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hur många det var som egentligen dog. Författaren försöker även förklara att det inte fanns 

något hat mot judar i slutet av 1800-talet utan att det uppkom efter första världskriget, men 

framförallt efter att judarna ska ha förklarat krig mot Tyskland. Harwoods sätt att skriva är 

inriktat mot en ”Hardcore Holocaust denial”.28 

En tom säck kan inte stå, av Lars Adelskogh, är en bok som är inriktad på att förklara varför 

tyskar behandlade judarna som de gjorde, att de dog och att hela gaskammarlegenden är en 

enda stor myt. Denna bok publicerades första gången 2002 vilket är 28 år efter Harwoods bok 

The Myth of the Six Million. Den gavs ut igen 2007 med utökat material på 80 sidor. 

Adelskogh har ett helt annat sätt att skriva om förintelsen jämfört med Harwood. Det som 

skiljer dem mest åt är deras sätt att ta upp varför de anser att förintelsen är en myt. 

Adelskoghs sätt att skriva skulle klassificeras som en ”Softcore Holocaust denial”.29 

  

                                                           
28 Richard Harwood, The Myth of the Six Million, 1977. 
29 Adelskogh, Lars. En tom säck kan inte stå, 
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3. Teori 

Uppsatsen har arbetats utifrån teorin postfakta. Vad är postfakta? Postfakta handlar bland 

annat om att du som person är mer intresserad av att höra på en bra lögn än en tråkig sanning. 

Det här leder till att du inte är intresserad av att studera om uttalandet är sant eller inte då det 

är mer intressant ifall den skapar rubriker.30 Människan håller hårdare tag om sin 

vanföreställning ifall den hotas. Lägger ner mer tid och energi på att hitta motbevis på det som 

de inte tror på än bevis på det som de faktiskt tror på.31 

I uppsatsen kommer två sidors sätt att se på något som har hänt jämföras. Arne Jarrick tar upp 

att han oroas över världsledande politikers sätt att inte respektera skillnaden mellan vad som 

är sant och falskt. Det leder i sin tur till att vi får en befolkning som är kunskapsfientlig i ett 

samhälle där det ständigt kommer ny kunskap.32 Många säger att förintelsen har hänt och 

några andra säger att den inte har det. Därför passar postfakta in då det handlar om att leva i 

en lögn och tro på den. Jag kommer använda mig av boken Det finns inga häxor av Arne 

Jarrick och Om tyranni av Timothy Snyder. Varför postfakta kommer så väl till pass för min 

uppsats visas tydligt genom dessa böcker där mycket som hänt i nutid förklaras. Ett exempel 

på detta är presidentvalet i USA där Donald Trump vann. Det tas upp att uttalanden han har 

gjort har visat sig vara falska eller felaktiga och ändå så tror folk på det han säger.33 

Procentantalet av det som Donald Trump sagt som varit felaktigt är 78 % av alla hans 

uttalanden under valkampanjen 2016. Detta skulle betyda att de gånger han talat sanning har 

troligtvis varit av misstag ifall det rör sig om att medvetet bara fara med lögn.34  

Det ligger i människans natur att den vill söka kunskap och även hitta svar på det som den 

söker. Människan behöver inte tvingas leta efter detta utan det är något som kommer helt 

naturligt.35 Förklaringen är den att vi människor, till skillnad från djuren, inte nöjer oss med 

att konstatera att vi lever i en värld utan har en strävan att söka förklaringar. Något som har 

gjorts under flera tusen år. Därför är det skrämmande att i ett samhälle med så mycket 

kunskap och så många sätt att kontrollera kunskapen så är det så få som orkar lägga ner den 

                                                           
30 https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/22/valkommen-till-en-varld-dar-fakta-inte-langre-betyder-lika-mycket, 
(hämtad 2018-02-06) 
31 Jarrick. 2017, s. 97 
32 Jarrick, 2017, s. 7 
33 Jarrick, 2017, s. 95 
34 Snider, 2017, s. 50 
35 Jarrick, 2017, s. 15. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/10/22/valkommen-till-en-varld-dar-fakta-inte-langre-betyder-lika-mycket
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lilla tiden på att faktiskt kontrollera det som sägs.36 ”Sanningen är i likhet med moralen, något 

relativt: det finns inga fakta, bara tolkningar.”37 Med det vill jag säga att det material som 

används kan ge flera olika svar beroende på hur personen i fråga tolkar det som har lästs. 

Jarrick tar och ställer sig frågan ifall människan lever i ett kunskapssamhälle? Han klargör 

även att det är väldigt svårt att svara på frågan eftersom det finns ett stort utbud av kunskap 

och även tillgång till kunskap som samlats på hög under tusentals år. Däremot är kunskapen 

enligt honom ojämnt fördelad både nationellt och internationellt. Latheten har även gjort oss 

beroende av experter som ger oss genvägar förbi kunskap. Politiska ledare vill även förbjuda 

spridning av kunskap som går emot det som de själva anser vara misshaglig.38 

Det kan låta som om postfakta är något nytt, så är inte fallet. Hitlers regim använde sig också 

av postfakta och använde sig av metoder för att visa folket sin sanning. De spelade på känslor 

och ville absolut inte att människor skulle kontrollera det som sades.39 

Varför har det blivit så populärt? Det sociala mediet ger oss möjligheter att snabbt och enkelt 

hitta fakta som vi tar för givet att de är sanna. Problemet med det här är att det finns teknologi 

som kan fabricera saker för att få det till att se ut som om det vore sant. Detta var populärt i 

presidentvalet i USA 2016 där det på sociala medier publicerades mängder av artiklar om 

kandidaterna som inte var sanna, men som väljare ändå valde att tro på.40 

Ingen kan påstå att någon inte är beredda att betala för att laga sin egen bil, ett rör i huset, en 

trasig vägg eller något annat som någon ska utföra ett arbete för att det ska göras. Däremot 

finns inte samma syn när det kommer till fakta och nyheter. Idag förväntas det att allt som har 

med information ska komma gratis till oss. Därför har det blivit att vi får vad vi betalar för. 

Kritisk granskning av den information som vi hittar på internet tittar vi inte över. Istället har 

man större tilltro till ett Facebookinlägg än en tidning. Journalister får betalt för att samla in 

nyheter till oss som ska vara korrekta. Ändå prioriteras de biliga nyheterna som troligen är 

felaktiga.41 

  

                                                           
36 Jarrick, 2017, s. 16. 
37 Friedrich Wilhelm Nietzsche 
38 Jarrick. 2017, s. 159 
39 Snider, 2017, s. 53 
40 Jarrick. 2017, s. 13 
41 Snider, 2017, s. 57-58 
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4. Material och Metod 

I den här delen kommer uppsatsens material att tas upp och vilken metod och 

tillvägagångssätt som använts.  

4.1 Material 
Precis som Florén och Ågren tar upp ska arbetssättet och frågeställningen i uppsatsen leda till 

att skapa ny kunskap. Detta genom att binda samman kunskap som tidigare forskare kommit 

fram till.42 

I denna uppsats kommer materialet från tidigare forskare som forskat i två olika inriktningar i 

historien. Den ena sidan är revisionister som hävdar att förintelsen inte har ägt rum och i sitt 

material försöker visa varför det som de påstår stämmer. Dessa argument går emot det som 

undervisas i skolor och vad etablerade forskare kommit fram till. Därför har uppsatsen 

material från både revisionister och etablerade forskare. De etablerade forskarna jobbar med 

att återberätta vad som hände under andra världskriget i de tyska lägren i Polen. 

Materialet från revisionisterna är de två böcker som nämnts tidigare. Den ena är skriven av en 

svensk författare och den andra av en brittisk. De etablerade forskarnas material är främst från 

Forum för levande historia och BBC-dokumentär. 

Diskussionen kommer att behöva något som förklarar hur argument är uppbyggda och vad de 

fyller för funktion. Där kommer följande sida att användas: 

https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html.43 

4.2 Metod 
Metoden som uppsatsen har valt en induktiv jämförande analys.44 Argument kommer att 

ställas mot argument. Jämförelsen kommer att visa olika värden som kan leda till olika 

slutsatser i en och samma fråga vilket gör att denna metod är kopplat till ett komparativt 

sätt.45 Därför jag valt att skriva om två sidor kopplat till min teori. Det som gjorts är att 

jämföra två olika sidor, nämligen revisionisterna som är förintelse förnekare och etablerade 

forskare som säger att det har hänt. 

                                                           
42 Florén & Ågren, 2006, s. 13 
43 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html#start, (hämtad 2018-05-20) 
44 Florén & Ågren, 2006, s. 49 
45 Badersten. 2006, s. 44 

https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html#start
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Jämförelsen kommer att göras genom att jag skriver upp de olika argumenten som jag hittat 

och sedan besvarar dem utifrån hur de olika sidorna ser på det. Som tidigare nämnts i min 

avgränsning kommer jag att använda mig av två böcker som NMR använder sig av. Till den 

andra sidan kommer jag först och främst använda mig av BBC:s serie om Auschwitz och 

sidor Världens historia och Forum för levande historia. 

Mitt arbetssätt har varit att först läsa igenom NMR:s material för att bättre förstå hur 

förintelseförnekarna jobbar och vad det hela rör sig om. Jag har här försökt att hitta vad det är 

som de lägger mest fokus på och skriver mest om. Många av de saker som de skriver 

upprepas på olika sätt och då har jag kunnat identifiera ett argument. Sedan har jag utifrån 

NMR:s argument försökt hitta motargument till dessa. Främst har jag hittat dem genom att se 

serien om Auschwitz. 

Efter detta har jag valt att skriva till de bägge sidorna (NMR och Levandehistoria). Där jag 

försökt att skriva frågor på ett sätt som deras opponenter skulle göra. Frågorna har varit 

ganska provocerande och jag har försökt att vara opartisk och inte ta parti för någon av dem. 

I min diskussion kommer jag sedan mer utförligt diskutera argumenten som jag identifierat 

och jämföra sidorna. För att göra detta kommer jag att titta på vad argumentet vill säga genom 

sidan larare.at som nämndes under material delen. Jag kommer att titta närmre på varför 

argumenten finns, vad argumenten har för relevans och hur hållbara de är. För att detta ska bli 

bra måste jag därför även få en struktur på vad det är som ska sägas med hela argumentet som 

då revisionister använder sig av. Genom budskapet, konstruktiv kritik och de fakta som finns 

bakom argumentet ska jag försöka att ta fram vad som ska sägas med det.46  

                                                           
46 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html#start, (hämtad 2018-04-29) 

https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html#start
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5. Bakgrund 

Hatet mot judar har funnits under många år. Här nedan kommer jag även att förklara varför 

och förklara de två olika anledningarna till varför judar var så impopulära. Detta hade sin 

grund i religion och rasbiologi. 

5.1 Första världskriget 
Det faktum att Tyskland inte vann första världskriget är något som bör vara känt för alla som 

gått i svensk grundskola. Kriget hade startats efter att Österrike-Ungerns kronprins Frans 

Ferdinand blivit skjuten i Sarajevo. När kriget började närma sig sitt slut skuldbelades 

Tyskland för att ensamt ha startat första världskriget. Så var inte fallet eftersom det kan 

bevisas att Tysklands bidragande i kriget var ett resultat av den allianspolitik som hade förts 

av stormakterna i Europa. Samma orsak ledde till att Frankrike och England blev indragna.47 

5.2 Efterkrigstiden 
För Tysklands del spred sig snart bilden av att det var judar som hade gett upp kriget för egen 

vinning och svikit den tyska armén. Detta var för att Tysklands kejsare hade abdikerat och det 

hade bildats en ny republik kallad Weimarrepubliken. Weimarrepubliken byggde på att alla 

partier skulle kunna komma in i riksdagen och de hade till skillnad från idag inte någon lägsta 

gräns för att få en plats där. Detta gjorde det svårt för landet att få en stadig och stabil ledning 

då det var svårt att få en majoritet på grund av att det var så många partier som var i 

riksdagen. Enligt nazisterna var Weimarrepubliken en juderepublik. Den växande 

antisemitismen i Europa fortsatte in på 1920-talet, framför allt i Tyskland.48 

Detta i sin tur ledde till att när nazisterna under 1930-talet kom in i regeringen så började de 

att stifta lagar som motarbetade judarna. De använde olika metoder för att få dem att 

försvinna ur landet.49 

5.3 Religöst hat 
Judarna började förföljas när kristendomen blev en världsreligion. Anledningen till att de 

hatades var att de dömt Jesus till korsfästelse vilket blev hans död. Under korstågen dödades 

både muslimer och judar. Efter det har de blivit anklagade för att ha dödat kristna pojkar och 
                                                           
47 https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget#, (hämtad 2018-01-30) 
48 http://www.levandehistoria.se/uppdrag-demokrati/tema-demokrati/workshop-3-demokratins-
villkor/visningsmaterial, (hämtad 2018-01-30) 
49 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/de-forsta-anti-judiska-
atgarderna, (hämtad 2018-01-30) 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/forsta-varldskriget
http://www.levandehistoria.se/uppdrag-demokrati/tema-demokrati/workshop-3-demokratins-villkor/visningsmaterial
http://www.levandehistoria.se/uppdrag-demokrati/tema-demokrati/workshop-3-demokratins-villkor/visningsmaterial
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/de-forsta-anti-judiska-atgarderna
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/de-forsta-anti-judiska-atgarderna
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för att ha spridit digerdöden.50 Judarna skulle ha det tufft i Europa enda fram till franska 

revolutionen. Efter detta slapp judarna att betala specialskatter i Frankrike och blev 

fullvärdiga medborgare, men trenden var inte långvarig. När Napoleon kom till makten 

införde han nya lagar som diskriminerade judarna. Storbritannien, som till skillnad från 

Frankrike inte hade någon demokratisk revolution, vidtog åtgärder för att ge judarna mer 

rättigheter. Därför kom de att slippa problem med judefrågan som annars var stor på övriga 

delar av kontinenten.51 

5.4 Rashat 
Förtrycket mot judar som skapades i Frankrike var bara kortvarigt och försvann i och med att 

Napoleon avsattes. Däremot växte hatet mot judar i de tyska stater som Napoleon erövrade. 

Där blev judarna en symbol för allt som de hatade med franska revolutionen. Den judiska 

emancipationen avtog i de tyskockuperade städerna.52 Eftersom fransmännen försökte frigöra 

de tyska judarna blev även judarna delaktiga i en påstod konspiration om att påtvinga de tyska 

staterna främmande värderingar.53 När tyskarna pratade om en gemensamhet eller en så kallad 

tyskhet kom även här judefrågan upp. De kom fram till att ifall judarna skulle få bo i det 

framtida Tyskland som då inte hade bildats, var de tvungna att ge upp sin judiska identitet och 

bli tyskar. Annars hade de ingen plats i landet.54 Rashatet skapades i slutet av 1800-talet när 

socialdarwinistiska idéer uppkom, vilket innebar att människan var uppdelad i olika raser där 

den germanska rasen skulle styra över de andra. Samtidigt som detta kom var det många 

grupper och individer som var emot att judarna skulle få mer rättigheter i samhället. Dessa 

började engagera sig politiskt och rikta skarp kritik mot judarna för att de försökte motarbeta 

samhället med sina negativa egenskaper som härstammade från deras ras.55 

Nazisterna var övertygade om att det fanns en stor judekonspiration i världen. Hitler skrev om 

sådant i sin bok Mein Kampf, där han menade att judarna var den sanna ondskan i världen.56  

                                                           
50 https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judeforfoljelser-under-medeltiden, (hämtad 2018-02-05) 
51 Fredriksson, 2003, s. 65 
52 Fredriksson, 2003, s. 68 
53 Fredriksson, 2003, s. 69 
54 Fredriksson, 2003, s. 69-70 
55 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/antisemitism, (hämtad 
2018-02-05) 
56 Fredriksson, 2003, s. 107-108 

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/judeforfoljelser-under-medeltiden
http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/judeforfoljelserna-under-1930-talet/antisemitism


 

 16 

6. Huvudstudie 

Först kommer jag i min huvudstudie visa upp olika argument. Det lättaste sättet att göra detta 

på blir att först identifiera de argument som revisionisterna (förintelseförnekarna) använder 

sig av, sedan gå vidare och visa hur etablerade forskare och andra personer skulle bemöta 

detta med den information som finns om förintelsen. Genom detta kommer jag besvara min 

första frågeställning som är ”vilka argument använder sig de båda sidorna av när det kommer 

till att försöka stärka sin version av vad som har hänt under förintelsen?”. 

6.1 Argumenten 
Jag kommer använda mig av de två tidigare nämnda böckerna som förnekare använder sig av. 

När jag gått igenom mitt material har jag hittat ett stort antal argument som används och både 

kan ha bra förklaringar till hur det har gått till och även mindre bra förklaringar. Därför 

kommer jag nu att lista de stora vanliga argumenten som jag har hittat och sedan förklara dem 

en efter en nedan. 

Först kommer studien visa förnekarnas argument följt av att direkt därefter visa etablerade 

forskares svar på detta. Där jag använt material från Världens historia och Forum för levande 

historia.  

• Att det fanns gaskammare i varje koncentrationsläger. 

• Zyklon B fungerar inte att användas i den form som det påstås att den gjorde. 

• Det finns inga dokument om att Hitler skulle gett order om att genomföra förintelsen 

eller liknande. 

• De som förnekade att de varit delaktiga i förintelsen misshandlades tills de erkände att 

de hade varit det. 

• Det dog inte alls så många som påstås. 

• Hitler försökte få judarna till att flytta till Madagaskar. 

• Judarna förklarade krig mot Hitler och nazisterna efter att de vunnit valet. 
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6.1.1 Att det fanns gaskammare i varje koncentrationsläger 

Revisionisterna 

Enligt förintelseförnekarna och utdrag från ”En tom säck kan inte stå” så ska förintelsebluffen 

bygga på att det fanns gaskamrar i Tyskland innan kriget och att koncentrationslägren 

avrättade människor i massor. Det som läggs fram från boken, är att Elie Wiesel ska ha vittnat 

om detta eftersom han hade suttit i både Buchenwald och senare i Auschwitz. När 

Nürnbergrättegångarna genomfördes så talas det om att allt hade planerats i minsta detalj och 

gaskamrar skrivs i plural, men det framkommer inte hur många det är. 57 

En fransk präst vid namn Jean-Paul Renard säger sig ha bevittnat hur tusentals människor ska 

ha gått in i duschar och hur gas hade kvävt dem, vilket skulle ha inträffat i Buchenwald. En 

annan som satt i det lägret, precis som Renard, var fransmannen Paul Rassinier som visste att 

det inte fanns några gaskamrar i det lägret och även ska ha konfronterat Renard om detta 

vilket han då hade erkänt att det inte fanns där, men att det troligen fanns någon annanstans.58 

Rassinier hade själv länge trott att det fanns gaskamrar i Buchenwald då många pratade om 

dessa. Fanns det inte där så fanns det alltid någon annanstans. Efter kriget började han söka 

upp och intervjua personer som sade sig ha bevittnat dessa gasningar och fann dem inte vara 

trovärdiga vittnen.59 

Det som också har gjort att Rassinier enligt revisionisterna anses vara en så trovärdig källa är 

att han inte bara suttit i lägren utan även varit en antinazist. Han var forskare och efter kriget 

fram till sin död 1966 bedrev han forskning för att visa att myten om 6 miljoner var felaktig.60 

I Dachau hade det satts upp en minnestavla efter kriget till minne av de som dött i 

koncentrationslägret och den uppmanar de som besöker stället att tänka på dessa 238 000. 

Den som betvivlade ”gaskamrar” i förbundsrepubliken sattes i fängelse. Revisionisterna 

menar att det inte rör sig om några 238 000 döda utan snarare 32 000 och att ingen av dessa 

har gasats.61 

Historikern dr Martin Brozat ska på 1960-talet uttalat sig om att det inte hade förekommit 

någon form av gasningar i det gamla riket (Tysklands gränser från 1933-1939) utan istället på 

ett fåtal andra valda platser, framförallt då i Polen. Revisionisterna menar att detta var en ny 

                                                           
57 Adelskogh, 2007, s. 10 
58 Adelskogh, 2007, s. 11 
59 Adelskogh, 2007, s. 11-12 
60 Harwood, 1977, s. 43 
61 Adelskogh, 2007, s. 12 
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upptrappning av lögnen om förintelsen då de menar att varför skulle de som bevittnat 

gasningar i Auschwitz och Sobibór vara mer trovärdiga än de som sagt att det skett gasningar 

i Dachau och Buchenwald?62 

Etablerade forskare 

Från de källor som har använts har det inte funnits något som påstått att det fanns gaskamrar i 

några andra läger än de i Polen.63 

6.1.2 Zyklon B fungerar inte att användas i den form som det påstås att den gjorde 

Revisionisterna 

Ett annat argument som används av historiker är att det skedde gasningar med hjälp av 

avlusningsmedlet Zyklon B. Något som revisionisterna menar är helt osannolikt då det inte 

finns några rester av detta i kamrarna. Det som revisionisterna ställer sig frågan om är varför 

det inte gjordes några undersökningar i gaskamrarna när de allierade upptäckte den, enligt 

revisionisterna, ”påstådda förintelsen”. De anser att när detta upptäcktes borde det ha gjorts 

tester i kamrarna följt av obduktioner på de döda för att se om det fanns några rester från 

Zyklon B, vilket då skulle vara spår av giftet cyanväte. Inget av detta gjordes menar de och 

när det väl gjordes första gången 1987 av Frederick A. Leutcher så betraktades det som icke 

trovärdigt eftersom han gjorde detta på uppdrag av revisionisterna och detta fick på så viss 

inte diskuteras offentligt. Revisionisterna hänvisar även till diskoteksbranden i Göteborg 

1998. Där gjordes det ordentliga utredningar och det gjordes modeller som återskapade 

händelseförloppet. Frågan som revisionisterna ställer sig här är varför det inte kunde göras 

med världshistoriens största brott?64 

Den grundläggande fakta som finns om Zyklon B från Adelskoghs bok En tom säck kan inte 

stå hänvisar till att gasen var till för att döda skadedjur, då främst lös. Det uppges att tjugofem 

miljoner kläder avlusades i koncentrationslägren vilket ska enligt dem räddat väldigt många. 

Lössen spred en sjukdom vid namn fläcktyfus. Revisionisterna förnekar inte att det inte skulle 

finnas gaskamrar. De var till för att ta död på skadedjur, där de tog och lade in fångarnas 

kläder och madrasser för att avlusa dem. Zyklon B ska fungera bäst i ett rum med en 

temperatur runt 20 grader och torr luft eftersom gasen lättare frigörs. Om det däremot är 

                                                           
62 Adelskogh, 2007, s. 12-13 
63 BBC Auschwitz. 2005; http://varldenshistoria.se; http://www.levandehistoria.se 
64 Adelskogh, 2007, s. 19 

http://varldenshistoria.se/
http://www.levandehistoria.se/
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fuktigt, vilket det då troligtvis var under jorden där kamrarna låg, skulle denna 

gasningsprocess försämras då cyanvätan är vattenlösligt.65 

I övrigt refereras det även till att det går att döda en människa genom att låta denna vara inne i 

rummet i runt tio minuter eftersom cyanväte hindrar blodets hemoglobin från att få syre. Detta 

resulterar i att människan i fråga kvävs, något som har tagits fram från amerikanska 

fängelsemyndigheter. 66 Gaskamrarna höll inte tät därför kan de inte ha gasats för det skulle ta 

för lång tid menar även revisionisterna.67 

Etablerade forskare 

Ett av de vanligaste argumenten som används av revisionisterna är att judarna inte alls blev 

gasade. Varianterna på detta argument finns i många olika förklaringar. Tidigare nämndes att 

det inte skulle fungerat bra nog då cyanväta är vattenlösligt. Då det ska ha varit fuktigt i dessa 

lokaler där det utfördes skulle innebära att det inte gick enligt planerna om ens alls att 

genomföra gasningen. Tiden skulle bli alldeles för utdragen. Zyklon B var ett 

avlusningsmedel och skulle inte duga till att döda människor. Det är ett argument som 

tidningen Världens historia bemöter. De förklarar att gasen först var till för att döda lös, men 

fungerade lika bra om inte bättre på människor. Eftersom gasen dessutom redan användes i 

lägren kunde den köpas i stora mängder utan att någon misstänksamhet skulle framkomma.68 

Gasningarna började inte med att judar utsattes för Zyklon B, utan istället började nazisterna 

gasa dem med hjälp av lastbilar.69 Användningen av Zyklon B började inte användas på judar. 

Istället användes det först på sovjetiska krigsfångar och sjuka civila under 1941. Detta har 

sedan bekräftats av ett vittne som sett hur fångarna fått klä av sig och blivit ovanligt väl 

bemötta av nazisterna. Efter detta klättrade en SS-man upp på taket på byggnaden och satte på 

sig sin gasmask varav han sedan öppnade en lucka och hällde ner pulvret. Han kunde sedan 

höra hur skrik kom från huset och skåda hur nazisterna försökte dämpa det med ljudet från 

motorcyklar. Detta fungerade inte, men efter 15-20 minuter så började ljudet tystna.70 

                                                           
65 Adelskogh, 2007, s. 33-34 
66 Adelskogh, 2007, s. 33-34 
67 Adelskogh, 2007, s. 37 
68 http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-zyklon-b-var-bara-ett-avlusningsmedel, 
(hämtad 2018-01-30) 
69 BBC Auschwitz. 2005, Episode 2, Tid:18:10-21:06 
70 BBC Auschwitz. 2005, Episode 2, Tid:28:45-31:29 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-zyklon-b-var-bara-ett-avlusningsmedel
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6.1.3 Det finns inga dokument om att Hitler skulle gett order om att genomföra 

förintelsen eller liknande. 

Revisionisterna 

Enligt revisionisterna finns det inga dokument som på något vis skulle bevisa att Hitler givit 

order, vetat om eller planerat det som benämns förintelsen. Oftast diskuteras det att gasningen 

förekom på order av Hitler vilket då inte är något som kan bevisas. I alla fall går det inte att 

bevisa skriftligt. Professor Göran Englund, som varit med och skrivit förordet till Adelskoghs 

bok, tvivlar på att den version som påstår att Hitler bland annat skulle gett order om att 

genomföra gasningar är felaktig.71 

När William Shirer, en amerikansk historiker, blev utfrågad, lyckades han inte ge något svar 

på vad för sorts dokument som fanns som visar att Hitler visste något om gasningen och 

förintelsen. Historiker enligt revisionisterna har teorier om att Hitler och Himmler hade 

hemliga möten där ingen fick anteckna. Ordern på att förintelsen skulle träda i kraft skedde 

muntligt (troligtvis på dessa möten) samt att Hitler och Himmler besökt lägren för att se på 

när gasningar genomfördes och tittat på offren, även om det inte heller finns några bevis för 

detta.72 

Etablerade forskare 

Dokument om att Adolf Hitler skulle gett order om att förintelsen skulle genomföras har 

enligt revisionisterna aldrig förts fram.73 Enligt ett nummer från Världens historia bemöter de 

argumentet på följande sätt. ”När jag väl får makten, kommer utrotningen av judarna att vara 

min första och viktigaste uppgift”, sade Hitler redan 1919 till journalisten Josef Hell. De 

menar även att Hitler och Himmler noga hade kontrollerat gasningar av judar, något som Höss 

i sitt erkännande, under förhören med honom, bekräftar.74 

Enligt BBC hade Hitler velat göra sig av med judarna i åratal. Anledningen till att Hitler inte 

gillade judarna var att han ansåg att judarna låg bakom förlusten av första världskriget för 

Tyskland och även att det fanns en internationell judisk sammansvärjning om 

världsherravälde.75 När Japan gjorde ett anfall mot USA som resulterade i att de även gick 

                                                           
71 Adelskogh, 2007, s. 121 
72 Harwood, 1977, s. 16 
73 Adelskogh, 2007, s. 121 
74 http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-hitler-visste-inget, (hämtad 2018-01-
29) 
75 BBC Auschwitz. 2005, Episode 2, Tid:09:45-10:33 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-hitler-visste-inget
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med i kriget, blev Tyskland tvungna att förklara dem krig vilket Hitler beskyllde judarna för i 

ett tal han höll till tyska folket. Efter detta skall han ha velat starta förintelsen av judar. 76 

Utifrån den tidpunkt när förintelselägren sattes i bruk ligger det inom tidsramen för vad som 

hände. Detta kan bekräftas av före detta SS-vakter som blivit förhörda, bland dem som erkänt 

detta var Kurt Möbius. Han säger även att det som de gjorde trodde de var lagligt då det kom 

från Hitler och Himmler.77 

Det står ingenstans i Mein Kampf att judarna ska utrotas. Däremot tar Hitler upp att det inte 

finns någon plats för dem i det kommande Tyskland.78 Fredriksson menar på i sin bok Rasism 

att det inte finns några tvivel om att Hitler och nazisterna genomförde förintelsen. Däremot 

var det ingen förväntan från Hitler att den tyska befolkningen skulle vara med på detta. Det 

han förväntade sig var ett tyst medgivande till ett genomförande. Hade judarna varit 

accepterade i Tyskland hade aldrig förtrycket mot dem accepterats då de hade varit 

fullvärdiga landsmän.79 

6.1.4 De som förnekade att de varit delaktiga i förintelsen misshandlades tills de erkände 

att de hade varit det. 

Revisionisterna 

När du misshandlas säger du vad som helst för att få de som utför det att sluta. Detta är något 

som revisionisterna menar är orsaken till att förintelsemyten har uppkommit. Bevisen som har 

lagts fram om att detta har inträffat är tagna från vittnesmål av SS-soldater som blivit 

torterade tills de bekänt att de utfört morden. Domsluten för dessa gärningsmän grundar sig 

därför på de vittnesmål de avgett under tortyr.80 

Enligt revisionisterna finns det inte ett enda dokument som bevisar att tyskarna planerat eller 

avsiktligt begick mord på judar. Däremot så finns det bekännelser från personer som suttit i 

sovjetiska fängelser och utsatts för tortyr på att det skulle ha skett. Några av dessa personer är 

Hoettl, Ohlendorf och Wisliceny.81 

Ett argument som finns för att bevisa att tortyr inte var att lita på var när förhöret på Höss 

ledde till att han erkände att det fanns ett förintelseläger vid namn ”Wolzek”. Det här lägret 

                                                           
76 BBC Auschwitz. 2005, Episode 2, Tid:15:48-16:58 
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78 Fredriksson, 2003, s. 109 
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har aldrig funnits men Höss beskrev vad som hade hänt där. Här refererar revisionisterna till 

Karl XII:s syn på tortyr från 1700-talet där han säger att det inte är att lita på, då det leder till 

att människor inte alltid säger det som är sant utan det som vill höras. Att tortyr skulle vara en 

pålitlig källa verkar professor Hillberg enligt revisionisterna tro.82 

Rudolf Höss ska även ha erkänt att det funnits nio ugnar med fyra öppningar var i 

krematorierna. I själva verket ska det ha varit fem ugnar med tre öppningar. Återigen kopplas 

detta ihop med att tortyren fick Höss till att berätta det som männen som utsatte honom för 

tortyr ville höra. Här visar revisionisterna tydligt att förhöret med Höss saknar all trovärdighet 

då han blev torterad.83 

Höss gömde sig efter kriget och upphittades av britterna som, när de väl fann honom, slog 

honom tills han erkände vem han var. Först uppgav han sig att vara Franz Lang, men efter 

fyra slag bröt han ihop och berättade att han var Rudolf Höss, före detta lägerkommendant i 

Auschwitz. De drog av honom kläderna och släpade honom till hans egen slaktbänk där de 

slog honom. Enligt den som ledde gripandet, brittisk-judiska sergeanten Bernard Clarke, så 

tycktes skriken från Höss aldrig sluta. När de var klara med Höss förde de honom till bilen där 

han fick whisky. När Höss blundade tog Clarke och tryckte upp sin käpp under ögonlocket på 

Höss och han befalldes att hålla sitt svinöga öppet.84 

Etablerade forskare 

Revisionisterna säger att de som erkända blev torterade. När Rudolf Höss förstod att kriget 

var slut för tyskarna gick han under jorden. I nästan två års tid lyckades han hålla sig bortom 

de allierades grepp. Till slut lyckades britterna med hjälp av underrättelsetjänst lista ut var han 

gömde sig. Rudolf Höss gick numera under namnet Franz Lang och när britterna hade hittat 

honom uppgav han detta namn när de frågade vem han var. När de väl hade funnit Höss slog 

de honom tills han erkände vem han var. Precis som i tidigare nämnd källa från 

revisionisterna visar BBC upp hur Höss misshandlas och de som var med berättar om det. 

Efter att han erkänt vem han var började han berätta om vad han hade gjort efter utfrågning.85 

Argumentet med att de bekände genom misshandel skulle syfta på att alla nazister blev utsatta 

för misshandel i samband med Nürnbergrättegångarna. Det finns även nazister och soldater 
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som har bekänt vad de har gjort utan att detta har hänt. En sådan person är Oskar Gröning, 

han levde gott efter kriget när Tyskland var på väg uppåt igen. Han dolde att han hade jobbat i 

Auschwitz.86 Även Oskar Gröning blev tillslut hittad men åklagarna valde att inte väcka åtal 

mot honom. Själv anser inte Oskar att han förtjänade att dömas för mord på judar då han 

officiellt inte hade något med det att göra. Hans jobb i Auschwitz var inte att ta hand om 

gasningar utan att räkna och inventera de saker som judarna hade med sig till lägret. Saker 

som pengar, smycken och annat som var ekonomiskt användbart.87 Det tas även upp att det 

finns de som förnekar att förintelsen någonsin har ägt rum. För att konfrontera dessa så 

bestämde sig Oskar Gröning för att bryta sin tystnad. Han berättar att han har sett 

krematorierna och de brinnande massgravarna, han vill inte att någon ska tro att det inte har 

hänt.88  

Bland de judar som överlevde förintelsen finns det de som förlåtit Oskar Grönings 

inblandning, bland dem var Eva Mozes Kor. Eva gick fram till Oskar när han hade ställts 

inför rättegång och dömdes som 94-åring till fängelse för de brott som han varit delaktig i. 

Detta var många år efter att han hade kunnat bli ställd inför rätta. Oskar drog sig själv inför 

rättegång då han ansåg det var nödvändigt. Eva ansåg inte att han förtjänade fängelse utan 

istället borde vara ute och berätta om hans erfarenheter. Hon säger att det är lättare att tro han 

som varit med och gjort det än de som blivit utsatta för det.89 

I Nürnbergrättegångarna så förnekade många av de anklagade sin egen inblandning i 

förintelsen. Det som de inte gjorde var att förneka att den hade hänt.90 

6.1.5 Det dog inte alls så många som påstås. 

Revisionisterna 

Det blir ofta en debatt om hur många som dog under förintelsen och där brukar det alltid tas 

upp hur många judar som gick under. Till detta antal brukar det talas om cirka 6 miljoner 

judar som dog under förintelsen. Enligt revisionisterna så ska inte alls detta stämma utan i 

själva verket var det betydligt färre personer enligt dem. Det förklarar de genom folkräkningar 

som hade gjorts innan kriget. I folkräkningarna som presenteras i Harwoods bok ”Dog 

verkligen 6 miljoner” tas det upp folkräkningar som gjorts innan 1939. I dessa folkräkningar 
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ska det ha funnits 6,5 miljoner judar i Europa innan andra världskriget startade. Detta skulle 

betyda att varje jude dog under andra världskriget. Enligt statistiken så ska det ha utvandrats 

ungefär 1,5 miljoner judar mellan åren 1933-1945 till neutrala länder eller länder som 

nazisterna senare inte skulle kunna komma åt dem i.91 Detta skulle betyda att det fanns 

ungefär 5 miljoner judar kvar i Europa, men även fler skulle försvinna innan kriget bröt ut. 

Efter angreppet på Polen från både tyskt och ryskt håll flydde ännu mer judar österut till den 

sovjetiska sidan. Dessa skulle uppskattningsvis vara runt 2,2 miljoner judar men enligt 

revisionisterna mer än så. Därför skulle detta innebära att det endast nu fanns 3,4 miljoner 

judar kvar i runda slängar som tyskarna skulle kunna komma åt. Av dessa var ungefär 

400 000 judar kvar i de neutrala länder som tyskarna inte intog. Vilket innebar att det var 

endast 3 miljoner kvar nu. Revisionisterna visar även på ett annat sätt hur de kommer fram till 

denna siffra, 3 miljoner. Den varianten bygger på att lägga ihop alla judar som fanns under 

tyskt välde eller i de länder som Tyskland hade som allierade eller ockuperade. Även denna 

siffra blir enligt revisionisterna 3 miljoner.92 

Revisionisterna hänvisar även till ”World Alanac” och deras uträckning på hur många judar 

som fanns i världen 1938. Där ska de ha kommit fram till att antal judar uppgick till en siffra 

på ungefär 16,5 miljoner judar. Efter kriget ska samma myndighet ha uppskattat mängden 

judar att ligga ungefär mellan 15,6 till 18,8 miljoner judar. Med detta hänvisar revisionisterna 

till att det är omöjligt att det fanns så många judar efter kriget om förintelsen har ägt rum då 

ökningen av mängden judar skulle vara allt för stor för att stämma.93 

Etablerade forskare 

Under förintelsen så ska det ha dött omkring 6 miljoner judar. Ett argument som revisionister 

ska ha haft är just att det inte dog så här många istället skulle siffran vara 200 000-300 000 

som dött i lägren. Forskarna säger att detta såklart inte stämmer utan denna myt om att det 

endast var 200 000 är hämtat från en bok av en författare i Brasilien som troligen var/är nazist 

och gått under pseudonym.94 Det ska ha dött omkring 2 miljoner judar i de renodlade 
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förintelselägren som endast var till för att döda. Dessa läger var i drift mellan åren 1941-45. 

Det fanns även två kombinerade läger som både var förintelse och koncentrationsläger.95 

Läger: Antal döda Drift 

Chelmno 

 

320 000 (majoritet judar)96 

 

1941-1945 

Belzec 

 

600 000(majoritet judar)97 1942 

Sobibor 

 

250 000 judar98 1942-1943 

Treblinka 

 

Omkring 874 000 judar99 1942-1943 

Auschwitz-Birkenau 

(kombinerat läger) 

(1942-43-44 kom 1 070 000 

judar 80% av dessa blev 

aldrig registrerade utan 

gasades direkt(cirka 856 

000))100 

1940-1945 

Majdanek (kombinerat läger) 60 000-120 000 judar101 1941-1944 

Sammanlagt: Ungefär 2 960 000-3 020 000 1940-1945 

 

Utifrån den information som finns av hur många som dog skulle det vara ungefär någonstans 

mellan 2 960 000-3 020 000 judar som dog av gasningar.102 

De övriga judar som gick under i förintelsen dog inte av gasningar. Istället dog de av dåliga 

förhållanden som medvetet hade gjorts för att odla bakterier och sjukdomar, så som att se till 

att så många människor som möjligt sov och vistades i så små utrymmen som var möjligt.103 

                                                           
95 https://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager, (hämtad 2018-05-21) 
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97 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/belzec, (hämtad 2018-01-29) 
98 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/sobibor, (hämtad 2018-01-29) 
99 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/treblinka, (hämtad 2018-01-29) 
100 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/auschwitz-birkenau, (hämtad 
2018-01-29) 
101 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager/majdanek, (hämtad 2018-01-
29) 
102 http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/forintelselager, (hämtad 2018-01-29) 
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En annan plan för att bli av med judarna var att låta dem arbeta till döds. På detta vis skulle de 

inte bara försvinna utan även hjälpa Tyskland i sitt krig.104 

6.1.6 Hitler försökte få judarna till att flytta till Madagaskar. 

Revisionisterna 

Enligt revisionisterna och det material som de har, försökte Hitler få judarna att utvandra år 

1938. Planen var att dessa skulle till det franska Madagaskar. Därför bestämdes det på 

Görings begäran att Tyskland det året skulle skicka presidenten för riksbanken, Hjalmar 

Schacht, att förhandla om detta i London med två judiska företrädare från New York. Planen 

fick namnet Schacht-planen och gick ut på att frysa de tysk-judiska tillgångarna som en 

säkerhet i ett internationellt lån.  Detta för att möjliggöra finansieringen av utvandringen från 

Tyskland. Förslaget avslogs av britterna då de inte ville gå med på lån för flytten. Den franska 

regeringen planerade själv att flytta tiotusen judar till ön.105 

Tyskland hade 1939 haft en befolkning på 600 000 judar varav 400 000 av dessa hade fått 

utvandra illegalt till Palestina. Även 480 000 Österrikiska och Tjeckoslovakiska judar hade 

fått utvandra enligt uppgifterna. Revisionisterna menar här att om Hitler hade velat förinta all 

världens judar eller Europas judar, varför lät han dem då emigrera till Palestina och 

Madagaskar?106 

Etablerade forskare 

Utifrån de källor som jag använt mig av, Forum för levande historia och dokumentären om 

Auschwitz, framgår det inte att Hitler försökte få judar att flytta till Madagaskar eller någon 

annanstans. Däremot framgår det att Hitler försökt få ut judarna genom att de skulle flytta till 

andra länder i Europa eller längre bort. Problemet var inte att få judarna att lämna Tyskland 

utan att få andra länder att ta emot dem.107 
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6.1.7 Judarna förklarade krig mot Hitler och nazisterna efter att de vunnit valet. 

Revisionisterna 

Efter att kriget hade brutit ut 1939 förklarade judarna krig mot Tyskland och ställde sig på 

Storbritanniens sida och stred för demokratin.108 Responsen blev att tyskarna behandlade alla 

judar som fientliga mot den tyska staten på grund av detta utrop. Precis så som britterna hade 

gjort under boerkriget tog även nu tyskarna och satte sina fiender i koncentrationslägren. För 

britternas del hade tusentals kvinnor och barn dött när de gjorde det, men aldrig blivit ställda 

inför rätta för att ha avrättat boer med avsikt. I de koncentrationslägren där judarna blev satte 

fick de jobba och i många fall fick de även pengar. Detta för att kunna köpa extra ransoner för 

att äta. Hitlers avsikt med judarna var inte att förinta dem utan att använda dem som 

arbetskraft. För att bedriva krig skulle det behövas människor som kunde producera det som 

skulle användas, till exempel ammunition. Därför var det mycket viktigt att göra om dessa 

koncentrationsläger till industriområden och det var SS jobb att se till att det fungerade. 

Därför, enligt revisionisterna, skulle det vara ologiskt att Hitler och Nazityskland skulle vilja 

utrota judarna då de behövdes för att hålla Tyskland igång under kriget.109 

Etablerade forskare 

I det material som jag har använt från Forum för levande historia och dokumentärer om 

Auschwitz har det inte hittats någonstans att judarna skulle ha förklarat krig mot Tyskland. På 

revisionisternas sida står det både i böckerna och även på NMR:s hemsida om detta. 

Krigsförklaringen kom från Daily Express från den 24 mars 1933 och sa att alla världens 

judar förklarar krig mot Tyskland. Enligt NMR skedde detta utan någon anledning.110 Alla 

lagar och bojkottningar av judarna skedde efter denna krigsförklaring och började i april 

enligt Forum för levande historia.111 Jag kan inte förklara varför tidningen skrev detta då jag 

inte hittat något som skulle stärka anledningen till att judarna ville förklara krig mot Tyskland 

mer än en följd av de förföljelser som skedde under 1920-talet och tidigare.112 
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7. Frågor 

Till min studie har jag inte bara sökt upp de argument som de båda sidorna använder sig av, 

jag har även skickat frågor till dem. Jag har valt att skicka frågorna till två politiska grupper. 

Den ena är ett politiskt parti och den andra är en statlig myndighet. Det politiska partiet som 

jag skrivit till är Nordiska Motståndsrörelsen som jag även tidigare nämnt med 

förkortningen NMR. Den statliga myndigheten jag skrivit till är Forum för levande historia. 

Vilken sida som tillhör vilken har nämnts tidigare och jag har i mina frågor försökt att skriva 

så lika som möjligt till de båda, även om det varit svårt. Visa av frågorna kan upplevas som 

provocerande men det är inte tanken. Tanken från min sida är att skriva på ett sätt som den 

motsatte sidan skulle ha gjort. Jag valde sedan att endast svara en gång på de frågor som jag 

upplevde att de inte kom med ärliga svar eller försökte att undvika. I mina svar har jag inte 

försökt att motbevisa deras argument utan bara få fram hur de ser på saker och ting. 

7.1 NMR 
Jag kommer som tidigare att börja med revisionisternas sida och presenterar här under de 

frågor som jag skickade till dem och även presentera deras svar. Personen som jag har haft 

kontakt med heter Thure Swinton och är en pseudonym. Thure är en rådgivare och sakkunnig 

inom området för partiet. Här nedan kommer nu följande frågor som NMR fick. 

• Fråga 1: Vad vill ni uppnå med er version av förintelsen? Vad är det som är så viktigt 

med att er version kommer ut? 

• Fråga 2: Om det hade gjorts genomförliga undersökningar och forskare hade kunnat 

bevisa att förintelsen har ägt rum eller om de hade hittat bevis som stärkt det på ett sätt 

som inte görs idag, hade ni då accepterat detta? 

• Fråga 3: I ett nummer från Världens historia bemöter de många av de argument som är 

vanliga till att förneka förintelsen. De medger att många av de argumenten eller 

påståenden stämmer till viss del och sedan förklarar de sin version. Kan ni hålla med 

att något av detta skulle kunna stämma? 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-gas-alltfor-

riskfyllt 

• Fråga 4: Många av de som jobbar för att bevisa att förintelsen har hänt är forskare och 

historiker. Från sidan som säger att den inte har hänt finns inga direkta historiker, 

anser ni att detta är ett problem? 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-gas-alltfor-riskfyllt
http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-gas-alltfor-riskfyllt
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• Fråga 5: När kriget började närma sig slutet började tyskarna att spränga läger och 

bränna papper. Varför tror ni att de gjorde detta? Om det inte var en förintelse vad 

ville de dölja för omvärlden? 

• Fråga 6: Anser ni inte att judarna hade rätt att vara arga på det tyska riket med tanke 

på hur de hade blivit bemötta under 1930-talet. Då framförallt Kristallnatten? 

7.11 Fråga 1 

Svaret som jag fick på denna fråga handlar om att förintelsen ska vara ett sätt att bekämpa de 

vita människornas existens. Detta genom att utpressa och få ekonomisk vinning av 

förintelsen.113 

7.12 Fråga 2 

NMR svarar på frågan att de kan tänka sig att acceptera förintelsen som en händelse som har 

inträffat. Detta om det görs ordentliga undersökningar av det som har hänt. Där genom att 

försöka återskapa det som hände och testa för att se om det gick.114 Detta framgår av boken 

”En tom säck kan inte stå”.115 

7.13 Fråga 3 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/forintelsen/pastaende-gas-alltfor-

riskfyllt 

Till denna fråga så har Thure Swinton valt att besvara alla de argument som användes på 

sidan. Inget av dessa anser han vara möjliga. Svaren följer även det som angetts i böckerna 

som NMR använder sig av. Samma böcker som har använts i denna uppsats.116 

7.14 Fråga 4 

Precis som de som jobbar med förintelsen och skriver om att det har hänt så har, enligt Thure 

Swinton, revisionisterna forskare och historiker som dessutom ska vara lika trovärdiga, om 

inte mer, enligt honom.117 Thure fick en följdfråga av mig då jag gärna ville ha mer 

information om vilka det skulle vara.118 Namnet Mark Webber kom då upp som en av dessa. 

Han förklarar även att det inte finns så många som går ut med detta då det i många länder är 

                                                           
113 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
114 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
115 Adelskogh, 2007, s. 19 
116 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
117 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
118 Magnus, Mellquist. E-mail. 2018-01-22. 
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förbjudet att vara detta. Han nämner även att det kan handla om karriär då personerna som 

står för detta kan få svårare att få jobb.119 

7.16 Fråga 5 

Här svarar Thure Swinton att påståendet att tyskar gjorde sig av med sådant som idag skulle 

anses vara bevis är felaktiga och en lögn.120  

7.17 Fråga 6 

På denna fråga svarade Thure Swinton att anledningen till att judarna blev bemötta så som de 

blev på 30-talet var för att de hade förklarat krig mot Tyskland efter att Hitler blivit 

rikskansler. Han tar även upp att det borde vara tyskar som var arga på judar och inte tvärtom 

då Tyskland hjälpte judarna när de flydde från tsarryssland. Dessutom gjorde judarna det svårt 

för Tyskland efter första världskriget då de förhandlade i Versaillesfreden åt båda sidorna.121 

Thure Swinton fick en följdfråga här angående just det här med Versaillesfreden.122 Till den 

frågan blev svaret att det finns en judisk insider som berättat om hur spelet i Versailles gick 

till.123 

7.2 Forum för levande historia 
Nu kommer jag att presentera de frågor och svar som jag fick av Forum för levande historia. 

Precis som jag tidigare nämnt har jag försökt att se till så att frågorna är så lika de till NMR 

som det var möjligt. I vissa delar gick det inte och då har jag försökt med att använda mig av 

en annan typ av fråga som revisionister skulle ha använt sig av. Precis som i fallet med NMR 

så har personen som jag har haft kontakt med valt att vilja vara anonym. Därför kommer jag 

att använda pseudonym och kalla honom för Sven Svensson. 

• Fråga 1: Förnekelseföljare är en grupp som växer för varje år. Vad tror ni krävs för att 

få dessa personer till att följa er version av vad som hände? 

• Fråga 2: Anser ni att något av de argument som förnekarna använder skulle kunna 

vara logiska eller varför tror ni att de vill förneka förintelsen? 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/tema-lognerna-om-forintelsen-lever 

                                                           
119 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-24. 
120 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
121 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-22. 
122 Magnus, Mellquist. E-mail. 2018-01-22. 
123 Thure, Swinton. E-mail. 2018-01-24. 
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• Fråga 3: Om det hade gjorts genomförliga undersökningar och forskare hade kunnat 

bevisa att förintelsen inte har ägt rum eller om de hade hittat bevis som stärkt det på ett 

sätt som inte görs idag, hade ni då accepterat detta? 

 

• Fråga 4: Det finns inga dokument på några ordar om att Hitler eller Naziregimen 

skulle ha gett en order på att förintelsen skulle genomföras. Är det inte svårt att 

genomföra detta om det inte sker skriftligt? 

 

• Fråga 5: Många av de nazister som intervjuades sägs ha misshandlats när de blev 

förhörda, är det inte möjligt att erkänna att de hade begått sådana brott om de blev 

tvungna att erkänna detta? 

 

• Fråga 6: Enligt förintelseförnekarna så blev Tyskland tvungna att betala ut skadestånd 

till Israel (Uppstod 1948) för att de genomförde förintelsen. Är det verkligen legitimt 

att göra det med tanke på att Israel uppstod först efter andra världskriget? 

 

7.2.1 Fråga 1 

Till denna fråga blev jag ombedd att ge respons för var jag hittat denna information vilket jag 

senare skickade i mitt svar.124 Sven Svensson anser att ämnet är problematiskt och att det sker 

för många risker med att göra denna typ av studie med inriktning på att jämföra argument. 

Han säger även ”Att då ställa frågan, som du gör nedan där du talar om ”er version” innebär 

att det bör finnas en ”annan version”, som på lika goda grunder hävdar en annan beskrivning.” 

Till detta kan jag bara hålla med om att det var klumpigt att skriva ”er version”, jag valde att 

göra detta då jag i denna forskning måste utgå från att det finns två sidor oavsett vad jag tror 

eller anser mig själv veta. Annars skulle det inte bli en undersökning utan bara ett sätt för mig 

att argumentera för att detta har hänt och inte jämföra de argument som de båda sidorna har. 

125 

                                                           
124https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-saker-du-behöver-veta-om-nmr, (hämtad 2018-02-02) 
125 Dokument: ”Svar om Förintelseförnekelse lärarstudent Magnsu Linneuniv” 
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7.2.2 Fråga 2 

http://varldenshistoria.se/krig/andra-varldskriget/tema-lognerna-om-forintelsen-lever 

Sven Svensson svarar i den andra frågan att det finns tillräckligt med material för att motsäga 

revisionisterna.126 Därför skickades ett svar till honom där det frågades om exempel på denna 

”uppsjö” av material.127 Svaret där blev att frågan redan var besvarad.128 

7.2.3 Fråga 3 

Sven Svensson svarar med att referera till ovanstående kommentar om att det finns över en 

miljon dokument och över hundratusen vittnen.129 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fyra-saker-du-behover-veta-om-nmr 

7.2.4 Fråga 4 

Sven Svensson svarar: ”Se ovanstående resonemang. Beträffande denna fråga så finns 

mängder av citat av ledande nazister, rapporter, protokoll, vittnesmål, artefakter, lägerruiner, 

massgravar, domar mot förövare etc. Att gå in i sakdiskussioner med personer med en tydlig 

agenda att förneka, förringa eller relativisera är kränkande mot de drabbade och ohederligt 

mot seriös forskning.”130 

 

7.2.5 Fråga 5 

Här kommer samma svar om nämnts i många tidigare frågor om att ”Se ovanstående 

resonemang.”131 

 

7.2.6 Fråga 6 

Här svarar Sven Svensson med att det inte bara var Tyskland som betalade ut skadestånd till 

offer. Även många andra västeuropeiska länder gjorde detta. Västtyskland tog på sig ansvaret 

att stå upp för det som Nazityskland hade gjort, till skillnad från DDR.132 
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127 Magnus, Mellquist. E-mail. 2018-01-23. 
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131 Dokument: ”Svar om Förintelseförnekelse lärarstudent Magnsu Linneuniv” 
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8. Diskussion 
Här kommer jag att ta upp de argument som nämnts tidigare och jämföra dem. Jag kommer 

även att besvara mina frågeställningar och sammanfatta mitt resultat. Argumenten kommer 

jag inte att kunna avgöra vilka som mest stämmer då jag måste utgå från att de båda sidornas 

material är tolkningar kopplat till vad de själva tror på. Istället kommer jag att diskutera de 

saker som kan anses brista i det som de båda sidorna skrivit i sitt material, så som att de säger 

emot sig själva, skriver utifrån att de var där eller liknande. 

Svar på frågeställning 1 
Att det fanns gaskammare i varje koncentrationsläger 

Argumentet är uppbyggt på något som ett fåtal personer har yttrat sig om. Revisionisterna har 

använt sig av några som har uttalat sig om att det skulle finnas gaskammare i tyska läger 

utanför Polen. Det finns inga bevis för att det skulle ha varit på detta sätt vilket här visar att 

det bara är några få som felaktigt kan ha uttalat sig om detta. 

 

Det som argumentet här visar på är att bara för att dessa fåtal individer har fel om det som de 

har påstått skulle även alla andra som uttalat sig om förintelsen också ha fel. Här väger ett 

fåtal lika mycket som det större antalet. Efter hur de själva uttalar sig så bör inte de som påstår 

att det var gaskammare i Polen vara mer trovärdiga än de som påstod det i Tyskland.133 

 

Syftet med detta argument verkar vara att minska trovärdigheten att det har funnits 

gaskammare. Detta görs genom att visa upp några argument från personer som påstår att det 

funnits gaskamrar på ställen som inte haft det och jämföra dessa argument med personer från 

förintelseläger och säga att den ena sidan är inte trovärdigare än den andra. 

 

Zyklon B fungerar inte att användas i den form som det påstås att den gjorde. 

Vad är det som revisionisterna vill säga med detta? Det som argumentet säger är att det inte 

fungerar så som vi har fått lära oss. Cyanväta är vattenlösligt och fungerar inte när det är 

fuktigt. Detta menar revisionisterna att det var i de lokaler som gasningarna skulle ha utförts i 

eller som etablerad forskare menar på att det har hänt i. 

 

Det som revisionisterna säger i sitt argument är att det inte fungerar att gasa ihjäl människor i 

gaskamrarna. De förnekar inte att det fanns kamrar, bara att de var till för att gasa judar. När 

                                                           
133 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html, (hämtad 2018-05-03) 
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kamrarna skulle användas för att gasa löss fungerade de. Då var det inga problem med 

fuktighet eller att de höll tät. Däremot menar revisionisterna att om judar skulle ha gasats var 

det inte tät nog och skulle varit för farligt för anställda m.m.134 

 

Det syfte som finns för det här argumentet är att få gasningarna av judar att inte verka rimliga. 

Ifall det inte gick att gasa, gick det inte att förinta dem. 

  

Det finns inga dokument om att Hitler skulle gett order om att genomföra förintelsen 

eller liknande. 

Det som revisionisterna tar upp är att det just nu inte finns några dokument på att Hitler givit 

en order om förintelsen. Detta i sig stämmer men det går inte koppla förintelsen till Hitler då 

det inte finns svart på vitt att han bestämt det, precis som Jarrick tar upp i sin bok om att 

kunskap kan gå förlorad. I det här exemplet handlar det om den kunskap som försvann under 

branden i Alexandra 47f.k. Det finns alltid andra sätt att bevara kunskapen på som att föra 

vidare via mun-till-munmetoden. Från förintelsen finns det inga papper bevarade som visar att 

det har hänt. Om de medvetet eller omedvetet blivit förstörda eller aldrig funnits kan vi aldrig 

garanterat veta. Vi kan utgå ifrån vittnen som säger att de funnits eller berättar hur det gick 

till.135 

Syftet med detta argument är att försöka visa att det inte fanns någon som låg bakom 

initiativet till förintelsen. Detta blir en pusselbit i den helhet som får förintelselegenden att 

falla genom att de använder sig av kontraargument till att få oss att betvivla detta.136 

De som förnekade att de varit delaktiga i förintelsen misshandlades tills de erkände att 

de hade varit det. 

Vad är det som ska sägas med detta? Det som revisionisterna här tar upp är att misshandel inte 

är något som säkert ger korrekt information. Rudolf Höss blev misshandlad något som bägge 

sidorna bekräftar. Det som revisionisterna inte vill nämna är att han faktiskt försökte utge sig 

för att vara någon som han inte var. De tar inte heller upp att mycket av den information som 

han sa faktiskt var sant.137 

                                                           
134 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html, (hämtad 2018-05-08) 
135 Jarrick, 2017, s. 51 
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137 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html, (hämtad 2018-05-08) 

https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html


 

 35 

Jämförs det som Höss säger med Gröning finns det många gemensamma ändamål. Höss är en 

mindre trovärdig källa för att han blivit misshandlad. Gröning bekräftar det som Höss säger 

utan att ha blivit misshandlad. Detta tyder på att Höss inte har ljugit om allt som han sagt fast 

han blivit torterad. 

Syftet med detta argument som revisionisterna vill ha fram är att Höss inte är en trovärdig 

källa till någon del bara för att han blev misshandlad. 

Det dog inte alls så många som påstås. 

Hur många dog? Siffrorna som de olika sidorna tar fram skiljer sig från varandra. Ena sidan 

pratar om miljoner när den andra pratar om några hundratusen. Revisionisterna hänvisar till 

folkräkningar på världens judar innan och efter kriget. De etablerade forskarna har fokuserat 

på hur många som dog.  

Det här argumentet syftar till att få människor att betvivla förintelsen eftersom att antalet 

judar före och efter kriget är ungefär lika högt. Revisionisterna tar upp att det är ett omöjligt 

födelsetal om det skulle stämma. Det som inte tas upp är hur folkräkningar är olika pålitliga 

från olika delar av världen. 

Hitler försökte få judarna till att flytta till Madagaskar. 

Ur boken Rasism av George Fredriksson tar han upp att Tyskland haft en fientlig inställning 

till judar ända sedan i början på 1800-talet. Det har även tagits upp hur tyskar ansåg att judar 

inte hade någon plats i det framtida Tyskland långt före att Hitler ens hade fötts. Då kan man 

bara ställa sig frågan:138 Vad gör man när de inte vill flytta eller inte kan lämna? 

Argumentet som revisionisterna lägger fram handlar om att se en välvilja hos Hitler och 

regimen på att få judarna till ett annat land. Här läggs skulden på övriga länder som inte ville 

hjälpa till, då bland annat England och Frankrike. Revisionisterna lägger inte upp någon direkt 

anledning till varför de behövde flyttas. Det kan också vara värt att tänka på att pengarna som 

skulle finansiera flytten var judarnas egna pengar vilket revisionisterna uppger. 

Judarna förklarade krig mot Hitler och nazisterna efter att de vunnit valet. 

Det som argumentet säger är att judarna som grupp förklarade krig mot Tyskland. Källan som 

ska stärka detta visar mer på en uppmaning om judiskt motstånd mot tyskarna. Vem är det 

som förklarat krig? Ifall det som revisionisterna säger stämmer så handlar det om att en 
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tidning i USA förklarar krig mot Tyskland och uppmanar andra judar att göra motstånd. 

Argumentet bygger på att tidningen representerar alla världens judar.139 

Syftet med detta argument handlar om att göra det godtagbart och rättfärdiga beslutet om att 

sätta alla judar i läger. Judarna som grupp är en samhällsfara som kommer att anfalla 

Tyskland. Det som revisionisterna inte tar upp är några exempel på hur judarna skulle utfört 

terrordåd mot Tyskland som det var på tal om att de kunde göra.  

8.2 Intervjuerna, svar på frågeställning 2 
Här kommer nu de båda intervjuerna som gjordes. Dessa diskuteras utifrån de frågor som 

ställdes och de svar som jag fick. Det är även här som min andra frågeställning besvaras. 

8.2.1 Revisionisterna 

I de mejlväxlingar som jag haft med revisionisterna kan jag bara säga att de bemött mig väl 

och har samarbetat. Jag har inte varit ute efter att få exakt korrekta förklaringar om vad de 

tycker och tänker och som ska bevisas till 100 % utan jag var mest ute efter att se hur de 

ställer sig till de frågor som jag skickade och även hur de svarar. I de frågor där jag ansåg att 

jag inte fick ett fullständigt svar eller där jag ställde mig lite frågande till hur de tänkte, 

skickade jag en motfråga. Jag hade redan bestämt mig innan, att jag endast skulle ställa en 

fråga på svaren för att det inte skulle bli någon debatt, utan mer få svar på oklarheter. Vissa av 

de saker som de skrivit kan jag anse vara konstiga eller felaktiga, medan andra kan vara 

logiska, men som jag inte håller med om. 

Det som revisionisterna vill uppnå med det de skriver är något som nämnts tidigare. De menar 

att allt rör sig om västerländsk propaganda som skuldbelagt oskyldiga människor. I de olika 

argument som använts har de lagt upp många olika och sammanhängande anledningar till 

varför förintelsen inte skulle ha ägt rum. De menar inte att judarna inte satt i läger utan bara 

att det fanns ett medvetet försök till att utrota dem. Sedan skrev även Thure Swinton att han 

kunde ändra sig om det läggs fram nya bevis som då ska vara mer utförliga och mer korrekta 

enligt honom. 

8.2.2 Forum för levande historia 

I min kontakt med Forum för levande historia och mitt första samtal med Sven Svensson 

hade vi olika syner på mitt arbete. Hans sätt att se på det jag ville göra var bara negativ och 

bilden jag fick var att det passade bättre att stoppa huvudet i sanden och låta revisionisterna 
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tro vad de ville. Många av de frågor som jag skickade var klumpigt skrivna och jag borde ha 

lagt ner mer tid på att få dem bra även om vissa formuleringar skulle symbolisera 

revisionisternas sätt att skriva det. I de svar som jag fick refererades det till att det finns 

många dokument och vittnen. Istället för att verkligen visa att det som han jobbar med och 

tror verkligen stämmer upplevdes det mer som om att jag bara skulle finna mig i att han har 

rätt. Jag hade hoppats på att i mitt andra mejl ha fått något mer dokument, namn eller vad som 

helst som skulle stärka det som jag undrade över. Istället var svaret bara att det redan hade 

besvarats. Jag tolkar detta som ett sätt från deras sida att motverka revisionisterna till att 

uppmärksammas. 

8.3 Svar på frågeställning 3 
Argumenten som används till att förneka förintelsen är väldigt lika på sättet som de är 

uppbyggda. Deras sanning bygger på att det inte kan ha hänt för att: 1. Några personer inte 

hållet sig till sanningen, 2. Det inte finns några dokument som bevisar det, 3. Tyskland 

försökte få ut dem ur landet, 4. De behövdes som arbetskraft, 5. Gaskamrarna inte var till för 

att döda judar. 

Precis som både Jarrick och Snyder tar upp tror folk på lögner även fast det kan bevisas att de 

inte är sanna. I bådas böcker kommer president Trump upp och författarna berättar om hur 

presidentvalet gick till. Ändå vill folk, trots att det bevisats gång på gång att Trump far med 

osanning, tro på det han säger. 

Varför vill då människor följa något som är osant? Det kan jämföras med Jarricks version om 

klimatutsläpp. Majoriteten av klimatforskarna i världen menar att den globala uppvärmningen 

är kopplat till människans utsläpp av koldioxid. Deras antal är inte det som får dem att ha rätt 

utan för att de har starka skäl att tro så.140 Precis som med klimatutsläppen har en stor 

majoritet av historieforskare kommit fram till att förintelsen har hänt. Inte för att de är många 

utan för att de satt in förintelsen i en helhet. 

Revisionisterna har plockat ut delar och tolkar utifrån enskilda delar vad som har hänt. Som 

läsare blir jämförelserna som revisionisterna gör mycket lika de som Jarrick gör i sin bok. 

Ingen kunde ha dött av en bakterie eftersom den inte var upptäckt. Förintelsen kan inte ha ägt 

rum eftersom det inte finns några dokument som bekräftar det. 

                                                           
140 Jarrick, 2017. 67. 
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Snyder pratar om att vi inte vill betala journalister för att kvalitetssäkra den information som 

vi ska läsa. På samma sätt blir det när främst unga börjar läsa revisionisternas material. Den är 

lätt att få tag på, oftast gratis och finns tillgänglig på internet. Deras argument bygger på att 

tidigt ta upp kontraargument och stödargument.141 

8.4 Avslutande reflektion 
Det som visas i revisionisternas argument är att de har ändrat sin strategi mellan de båda 

böckerna som använts i uppsatsen. Ur boken Dog verkligen 6 miljoner? så är argumenten och 

teserna väldigt tydliga med vad de är ute efter. Författaren går rakt på sak med vad han är ute 

efter som exempel 1. Brist på bevis, 2. Judar kallade utvandring för ”utrotning”, 3. 

Förvrängda ord och grundlösa antaganden). 

I den senare boken En tom säck kan inte stå kommer författaren fram till varför inte 

förintelsen har ägt rum. Rubrikerna här skiljer sig från den tidigare nämnda boken med 

exempel som 1. Dokumentbevisen för ”förintelsen”, 2. Hur många dog i Auschwitz?, 3. ”Det 

går endast med tyska metoder”. 

Ifall jag som läsare lyfter ut argumenten och ställer dem var för sig kan det vara lätt att bli 

påverkad. När jag däremot börjar pussla ihop det som revisionisterna säger upptäcker jag att 

bitar saknas.  

1. Hitler ville få judarna att utvandra. Han ville inte gasa dem då han behövde dem som 

arbetskraft.  

2. Inga gaskamrar skulle fungera att gasa judar i. De gaskamrar som fanns användes till 

att gasa kläder och madrasser.  

3. Zyklon B hade lämnat spår. Cyanväta som användes i gasningarna är vattenlösligt och 

fungerar inte i de gaskamrar som tyskarna hade.  

Här kan läsaren se ett antal av påståenden som revisionisterna använder sig av. Detta visar att 

många gånger säger de emot sig själva och påståendet om att förintelsen är en lögn faller. 

Därför kan detta återkopplas till postfakta, där vi lever i ett kunskapssamhälle där revisionister 

vill ifrågasätta historiker om att förintelsen skulle ha ägt rum. Argumenten bygger på något 

som tsaren i Ryssland hittade på för att smutskasta judar. Det som också kan tilläggas är att 

mycket material som går att få tag i om förintelseförnekelse från revisionisterna är gratis. 

Precis som tidigare nämnts kan vi inte få bra nyheter om vi inte betalar för dem. På samma 

                                                           
141 https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html, (hämtad 2018-05-09) 

https://larare.at/svenska/moment/argumentation/argumentation_fakta.html
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sätt kan vi inte förvänta oss att allt som är gratis är sant då den informationen inte går igenom 

kanaler som kvalitetssäkrar den.  
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9. Gymnasieändamål 
Anledningen till att jag valde att jobba med detta var för att jag tror att jag en dag kommer stå 

i en klass där någon/några elever kommer vara övertygade om att förintelsen inte har ägt rum. 

Som lärare skulle jag själv inte vilja stå där ovetandes och behöva säga att vi inte kan ta den 

diskussionen då jag inte känner till argumenten. Istället vill jag veta vad eventuella framtida 

elever kommer kunna ställa mig inför och vara beredd att svara på detta. 

Jag tror att det bästa sättet att bemöta argumenten är att känna till dem och veta vad de bygger 

på. Utan det kan inte en lärare äga sitt klassrum. Ifall en lärare ska undervisa om antiken 

måste han/hon läst på om detta så personen i fråga vet vad han/hon talar om. På samma sätt 

gäller det med förintelsen och revisionisternas teori. För att visa eleverna vem som vet mest i 

klassrummet måste läraren vara påläst om de frågor som kan dyka upp. Det går inte att visa 

för klassen att läraren i fråga inte vet vad detta bygger på eller inte vill prata om. 

Förbjuda att prata om detta tror jag inte heller är lösningen då det skulle locka eleverna till att 

själva läsa på och då inte ha någon som förklarar vad detta bygger på. Det skulle då leda till 

att eleverna kan tolka detta felaktigt och sedan är fast i ovissheten. Därför bör inte lärare vara 

rädda för att lyfta detta och gå igenom med eleverna de argument som används och visa dem 

vad det bygger på. Läraren ska visa eleverna var argumenten faller och inte lägga undan dem i 

en låda och låtsas som om de inte existerar. 

Precis som Eva säger vid Oskars rättegång, att han borde fått samhällstjänst och föreläst om 

förintelsen från sitt perspektiv och vad han har gjort, för att visa barn och ungdomar den andra 

sidan av myntet så att de på ett bättre sätt kan förstå att förintelsen har hänt. Det går att 

misstro personer som säger att de varit där och blivit utsatta då det alltid finns människor som 

söker efter uppmärksamhet och vill tjäna pengar. Människor som säger att de har genomfört 

grova brott är inte lika vanligt och troligtvis något som ungdomar lättare kan tro på utan att 

ifrågasätta. Jag har själv lyssnat på en som suttit i ett läger och betvivlar inte dennes berättelse 

en sekund, däremot vet jag efter att ha läst revisionisternas argument, att en som inte är fullt 

insatt i detta lätt kan bli fast i deras tankar. 
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