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Abstract

Det kollektiva minnet av mordet på John F Kennedy – Hur människor minns, individuellt och 

i grupp, med hjälp av bilder, händelser bortom den egna nationella och geografiska kontexten 

(2012).

Fredagen den 22 november 1963 i Dallas, Texas, mördades Amerikas trettiofemte president, 

John Fitzgerald Kennedy brutalt  med två  skott  i  hals  och huvud.  Dramat  förevigades  av 

amatörfotografen  Abraham  Zapruder  vars  film  kommit  att  bli  den  mest  betydelsefulla 

dokumentationen  av  händelsen.  Jag  vill,  i  en  etnografisk  studie,  få  reda  på  hur  mina 

informanter  kommer ihåg den dagen då John F Kennedy mördades  och hur betydelsefull 

Zapruder Film är som redskap för återkallandet av minnet. Med utgångspunkt i forskning som 

beskriver  bilden  som  den  ledande  minnesteknologin,  studerar  jag  i  denna  studie  hur 

människor minns händelser bortom den egna nationella och geografiska kontexten med hälp 

av bilder och varandra? Ett kollektivt minne är någonting som skapats ur en händelse och som 

hålls vid liv av dem som varit med om den och minnet blir som en social aktivitet som förs 

vidare genom generationer. Maurice Halbwach identifierar det individuella minnet och det 

kollektiva minnet som redskap genom vilka sociala grupper etablerar sina centrala ställningar 

som individer.  Mina informanter bestående av fem personer och tillsammans bildar bandet 

New Strangers kommer individuellt och tillsammans minnas händelsen och se tillbaka till den 

tid då de själva var unga vuxna.

Nyckelord:  John  Fitzgerald  Kennedy,  Zapruder  Film,  Kollektiv,  Minne,  Bilden,  New 

Strangers, Nationell

Innehåll
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Kapitel 1. Inledning

        1.1 Bakgrund

President John F Kennedy har kommit att  bli  en av Amerikas högst prisade ledare. 

Människor runt om i världen kunde identifiera sig med honom som ung familjefar med 

både  humor  och  självdistans.  Mordet  på  honom  är  nog  en  av  de  mest  ihågkomna 

händelserna i Amerikas historia. Den 22 november 1963 i Dallas, Texas klockan halv ett 

mitt  under bilkortegen som skulle  till  Dallas  Trade Mart,  avlossades  det  vid Dealey 

Plaza  fyra  skott  varav  två  av  dessa  ska  ha  tagit  död  på  presidenten.  En  av  de 

närvarande vid  tragedin  var dam-klädestillverkaren  och  amatörfotografen Abraham 

Zapruder  som  med  sin  8  mm  Bell  &  Howell  tänkt  föreviga  besöket  och  fick  den 

dramatiska händelsen på bild. Denna bildserie kom senare att kallas för Zapruder Film 

(Sturken, 1997 s. 31).

                     Zapruderfilmen räknas som den mest betydelsefulla dokumentationen av 

händelsen  även  fast  Zapruder  inte  var  ensam  om  att  fotografera  den.  Totalt  trettiotvå 

fotografer var närvarande vid mordet men ingen av dessa hade dock en lika bra vinkel som 

Zapruder.  Eller  så stod de längre bort.  De flesta mediearbetare  väntade istället  vid målet, 

Dallas Trade Mart, eller färdades längre bak i kortegen. Abraham Zapruders kamera hade, 

förutom en mycket bra vinkel fått med allt, inklusive sekunderna före skotten och sekunderna 

efter. Bilderna visades kort efteråt i  tidningen  Life och långt senare som rörlig bild. Detta 

skedde för första gången i USA år 1975 på ABC’s  Good Night America. Filmen har ändå 
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blivit  så pass hoplänkad med händelsen att  den ofta misstas för en livesändning.  Med en 

spellängd på ca 26 sekunder kom den att bli värd 16 miljoner dollar. 

        Marita Sturken, professor i media, kultur och kommunikation, menar i sin bok Tangled 

Memories: The Vietnam war, the AIDS Epidemic and the Politics of Remembering (1997) att 

det är omspelet av minnet i fantasin, i tankarna, som får oss att gå tillbaka till känslan av sorg, 

glädje eller vad det var för en känsla som händelsen orsakade och minnesteknologier hjälper 

oss på traven att hitta tillbaka till och ge mening åt dessa minnen. 

Vad menar Sturken då med minnesteknologi? Bilden, likväl som ett monument eller andra 

objekt som musik, filmer, en tröja, en bok etc. och kanske ibland även människan själv, kan 

vara  en  form  av  minnesteknologi.  Det  är  någonting  som  hjälper  oss  erinra  en  speciell 

händelse, en mekanism genom vilken vi kan få en föreställning om det förflutna och placera 

in det i vår nutid. Zapruderfilmen är en typisk minnesteknologi då den, genom att visa bilder 

ifrån attentatet, kan få oss att gå tillbaka till den stund vi fått reda på nyheten, sist vi såg 

bilderna eller till händelsen ”i sig själv”. Zapruderfilmen kan tänkas symbolisera ett tillfälle 

av  (inter)nationell  förlust  eller  trauma,  bilden  eller  filmen  blir  sammankopplad  med 

någonting/någon man förlorat. Marita Sturken menar att det finns en slags identitet i bilden 

som för oss tillbaka till en speciell känsla, en speciell plats eller person och har förmågan att 

”ta över” den minnesbild man format av den händelse man varit med om eller sett: ”For every 

image memory that is produced, something is forgotten” (Sturken, 1997 s.32). 

           I boken  Memory in a Global Age: discourses, practices and trajectories (2010) 

beskriver Aleida Assmann och Sebastian Conrad hur minnet blivit allt mer globalt, att 

uppkomsten av den nuvarande placeringen av globaliseringen har gått  ifrån en mer 

stabil  position  till  att  alltid  vara  i  rörelse:  ”it’s  (...)  a  world  of  disjunctive  flows” 

(Assmann  &  Conrad,  2010  s.1).  Minnet  har  länge  handlat  om  ett  arv  och  om  vår 

historiska utveckling men under åren har det utvecklats nya mobiliteter ur en ständigt 

utvecklande globalisering. Det kollektiva minnet har, menar de, fram till nu centrerat 

det lokala men det håller på att förändras på grund av globaliseringen. Sveriges syn på 

Amerika  under den  här tiden  var,  enligt  Amanda Lagerkvist,  glorifierad.  I  sin  bok 
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Amerikafantasier – Kön, Medier och Visualitet i Svenska Reseskildringar från USA 1945-

1963 (2005) beskriver hon synen på Amerika som ledstjärna under efterkrigstiden och 

viljan att uppnå The American way of Life (Lagerkvist, 2005 s.21).

Hur var det då för dem som faktiskt minns händelsen och levde vid samma 

tidpunkt som mordet  skedde? Min far som var arton år då attentatet  skedde torde 

minnas  dagen  med  stor sannolikhet.  Frågor har väckts  inom mig,  frågor som;  hur 

reagerade han och hur var hans relation till Amerika och till dess kultur och politik? I år 

– 2012 – firar pappa och hans band New Strangers fyrtio år tillsammans och jag tycker 

det vore intressant att låta dem delta i min studie och individuellt likväl som i grupp 

återberätta sina historier om John F Kennedy och sina minnen till den tid han levde i. 

Jag kommer att fundera kring deras relation till Amerika för att få mig ett begrepp över 

hur deras relation till  landet såg ut och utgå ifrån uppfattningen om den så kallade 

fantasibild  som  rådde  i  Sverige  under  denna  tid  gentemot  det  stora  landet  i  Väst. 

Amanda Lagerkvist (2005) beskriver det svenska förhållandet till USA i mediehistorien 

där en  stor fascination  för landet  färgades  USA som möjligheternas  land,  där ”den 

fattige for för att bli rik och möjliggjorde människans rätt till självförverkligande” etc. 

(Lagerkvist,  2005  s.20).  Ni  kommer  att  få  följa  mina  båda  möten  med  de  fem 

medlemmarna i  New Strangers och ta del av deras individuella och kollektiva minne 

senare i studien. 

        1:2 Syfte, forskningsproblem och frågor

Mitt syfte med denna uppsats är att studera hur människor minns mordet på John F Kennedy, 

för  att  senare  kunna  ta  reda  på  vilken  roll  filmmediet,  televisionen  och  bilden  har  i 

människornas minnesprocesser. Med utgångspunkt i forskning som beskriver bilden som den 

ledande minnesteknologin, kan mitt forskningsproblem formuleras enligt följande: Hur minns 

människor både individuellt och i  grupp, med hjälp av bilder, händelser bortom den egna 

nationella  och  geografiska  kontexten?  Utifrån  detta  har  jag  valt  att  arbeta  utifrån  två 

huvudsakliga frågeställningar. Den första handlar om bilden som minnesteknologi:
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• Vilken roll spelar bilder av mordet på John F Kennedy för det individuella och det 

kollektiva minnet? 

Parallellt med detta vill jag – eftersom jag har intervjuat svenska personer – gå djupare in på 

det transnationella minnet och hantera frågan ur ett globalt perspektiv: 

• Hur kan det kollektiva minnet för individer inom en nationell kontext införlivas av 

någonting som skett på en plats, långt borta i en annan social situation? 

Utifrån dessa frågeställningar har jag utgått ifrån följande frågor i mina intervjuer:

1. Hur minns informanterna mordet på John F Kennedy utifrån ett individuellt 

samt ett kollektivt perspektiv?

2.  På  vilket  sätt  styrker  mina  informanters  berättelser  att  bilden  är  den 

dominerande teknologin? Vilken roll spelar bilden?

3. Kan man minnas någonting som inte hänt i den egna nationen?

4. Hur närvarande är Zapruder Film i informanternas berättelser?

        1.3 Metod, material & urval

Jag har utfört en etnografisk studie på min pappa – född 1945 – och hans band som i år firar 

fyrtio  år  tillsammans.  De  kallas  New  Strangers och  influeras  framförallt  av  amerikansk 

bluegrass. Under ett par kvällar om året har någon av medlemmarna i bandet en fest där de 

bjuder in sina bandmedlemmar med respektive, barn och barnbarn. Eftersom jag ansåg att 

detta var ett ypperligt tillfälle att genomföra mina intervjuer, hade jag innan sagt till att jag 

skulle behöva en stund med varje medlem i bandet för en kort interpersonell pratstund (Kvale, 

2009 s.146). Jag har som sagt samlat ihop fem personer i åldrarna 60-70 år för studien, detta 

eftersom informanterna varit mellan åldrarna 11-21 under den tid jag vill resa tillbaka till. 

8



New  Strangers kommer  alltså  att  agera  kärna  i  min  gruppstudie.  Dessa  personer  är  en 

gemenskap i sig eftersom de – förutom att de alla är svenska män och är i ungefär samma 

ålder – har känt varandra sedan de var små och har förutom en nationell gemenskap även en 

vänskapsförbindelse. Detta kan bidra till en starkare minnesgemenskap än om de inte känt 

varandra,  de  blir  ett  tätt  minneskollektiv  och  har  kanske  till  och  med  under  årens  lopp 

påverkat varandras föreställningar om mordet på John F Kennedy.  Jag har använt mig av 

den franske sociologen, psykologen  och statistikern  Maurice Halbwach’s verk  On Collective 

Memory (1992) i  min sökande efter  förståelse  om vad ett  kollektivt  minne är.  Utifrån de 

grundläggande frågeställningar jag ställt mig i tidigare avsnitt vill jag lägga upp ett manus till 

mina individuella intervjuer som utgår ifrån mina fyra forskningsfrågor (Kvale, 2009 s.146):

• Hur minns du/ni mordet på John F Kennedy?

• Minns du hur du nåddes av nyheten? (Jag ville hålla frågan någorlunda öppen för att få 

ett så personligt svar som möjligt).

• Minns du hur du reagerade då du nåddes av nyheten?

• Vad betydde John F Kennedy för dig?

• Hur påverkades du av mordet?

•  Hur påverkades människor i din närhet av mordet?

•  Hur påverkades Sverige av mordet?

•  Hur såg nyhetsflödet ut?

Jag har talat med vardera personen en och en från början och under några minuter fått mig en 

uppfattning om hur  informanten  i  fråga  minns  den dagen då mordet  på John F Kennedy 

skedde,  för  att  sedan  tala  med  alla  tillsammans  för  att  kunna  studera  hur  de  påverkar 

varandras  minnen av  händelsen.  Sist  ut  kommer  jag  att  visa  dem det  korta  bildspelet  av 

Abraham Zapruder för att vidare diskutera och be dem reflektera över hur filmen kan påverka 

deras  individuella  –  och nu även kollektiva  – minne.  Under  intervjuerna kommer  jag att 

benämna oss alla vid förnamn.
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       Jag har som tidigare angivits hållit intervjuer med fem personer, först i interpersonella 

intervjuer och sedan i en gruppdiskussion där jag i de enskilda intervjuerna fokuserat på deras 

egna minnen av mordet på John F Kennedy och hur deras personliga känslor påverkats. Sedan 

i fokusgrupperna har jag utgått ifrån vad jag fått reda på under de individuella intervjuerna 

och ställa frågor utifrån dem, samt kommer jag att visa Zapruder Film som kommit att betyda 

extremt mycket i återskapandet av denna kritiska incident – som Zelizer kallar det. Jag vill 

alltså kunna fråga mig vilken roll bilderna spelar i informanternas berättelser om sina minnen. 

Alltså, kan en minnesteknologi hjälpa en att forma men också kringskära det minne man har 

av en speciell händelse? 

        1.3.1 Metodreflektion

Marita  Sturken  och  Maurice  Halbwach  menar  att  personliga  minnen  inte  blir  intressanta 

förrän  de  delas  med  andra.  Genom  dessa  intervjuer  kommer  jag  att  söka  belägg  eller 

motbelägg för rimligheten i detta antagande. Jag väljer att enbart fokusera på medlemmarna i 

New Strangers. Om jag dessutom skulle intervjua exempelvis deras fruar, skulle jag fått be 

även dem komma med på gruppintervjun som skett på en av bandets repetitioner, och det 

skulle tyvärr bli alltför komplicerat då alla eventuellt inte skulle kunna delta. Dessutom var 

jag inte säker på att alla fruar skulle vara med på festen vilket också var sant (alla utom en 

deltog). Vidare såg jag det som någonting positivt att enbart intervjua bandet just av det skälet 

att detta är några som har känt varandra sedan barnsben och delar ett intresse, och framförallt 

för att de delar gemensamma minnen. Så att enbart ha medlemmarna i  New Strangers  som 

huvudpersoner tror jag är någonting som kommer att göra undersökningen roligare och mer 

intressant. Likväl är jag samtidigt medveten om bristerna med det faktum att jag väljer att inte 

intervjua  några  kvinnor.  Jag  satte  mig  trots  det  ned  med  dessa  efter  mina  individuella 

intervjuer och noterade vad som sades och deras röster bidrar därmed också till en eventuell 

fördjupning av min analys. Dock anser jag att det var intressant att fruarna ville vara med och 

diskutera  och  bad  mig  om  att  intervjua  dem,  detta  stödde  min  förförståelse  att  John  F 
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Kennedy betydde mycket för många människor, och jag tycker mig kunna skönja ett större 

intresse om honom.

               Jag har alltså genomfört en etnografisk fältstudie på fem personer, först genom 

individuella samtal och sedan i grupp. Etnografi är en kvalitativ metod som används för att 

förstå de kulturella fenomen vilka speglar de strukturer som styr exempelvis en kulturell eller 

social grupp (Bolin, 1998 s.235). Det är just vad jag har gjort här. Insamlingen av data i en 

etnografisk studie sker i forskarens – mitt i detta fall – deltagande och iakttagande av gruppen 

i fråga. Jag har alltså utöver de privata samtalen även suttit med under ett gruppmöte – ”repet” 

– och observerat handlingar, samtalsämnen och minnesstrukturer. I likhet med Göran Bolin 

vill jag studera kommunikationsaspekten ur ett flertal positioner, dels i individuella intervjuer 

under en lättsam fest och sedan tillsammans med alla i grupp (Bolin, 1998 s. 236). 

      Jag vill diskutera samma ämne i två olika situationer för att se hur minnet hos mina 

informanter kan påverkas efter att själva ha talat med mig och hunnit fundera på ämnet i fråga 

för att sedan, tre veckor senare, sättas i grupp och inte bara vara förberedda på ämnet som än 

en  gång  tas  upp,  utan  även  hjälpas  åt  i  återskapandet  av  det  minne  de  besitter.  Då  jag 

intervjuade dem en andra gång, satte jag som sagt de alla i grupp för att kunna se på deras 

minnesarbete som de utförde tillsammans. Denna gång var bandet mer förberedda på vad det 

var som skulle talas om än under de individuella intervjuerna. Detta kommer att synas i mina 

intervjuer.

       Jag kommer inte att kunna ge hela sanningen för ett helt samhälle eller nations kulturella 

minne då jag enbart fokuserar på fem män i åldrarna 60-70 och studien kan inte helt göra 

anspråk på vetenskaplig objektivitet (Ovesen, 2012).  Dock anser jag att även fast det endast 

är en liten del av utvecklingen som studeras kan jag ändå med denna metod bidra till en vidare 

förståelse för hur människor idag kan se på den tiden och på en händelse som förändrat USA’s 

historia. Under min analys kommer jag att föra mig mer språkligt då jag önskar beskriva de 

platser  jag  kommer  att  hålla  mina  intervjuer,  detta  för  att  bilden  av  platserna  och 

informanterna skall komma till uttryck.
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Kapitel 2. Teori och tidigare forskning

I detta kapitel kommer jag att gå igenom olika teorier om varför bilden ses som en 

ledande  teknologi  i  omformandet  av  minnen.  Jag  skall  även  gå  igenom  vad  ett  

kollektivt minne är, samt diskutera det nationella kontra det transnationella minnet  

och hur en global ikon skapas. 

       2.1 Bilden som minnesteknologi

Bilden är enligt Barbie Zelizer en ledande teknologi då man skall återuppliva ett minne eller 

en  händelse,  både  individuellt  och  kollektivt,  och  utgör  ett  redskap  i  så  kallade  post-

traumatiska  tider.  Hon  beskriver  hur  man  kan  analysera  den  visuella  mall  genom vilken 

trauman representeras. Kamerabilden kan bli som ett ”bevis” på att någonting faktiskt har 

hänt, eftersom den faktiskt har varit med och ”sett” det som skett. Alltså, Abraham Zapruders 

bilder blir ett bevis på att mordet på John F Kennedy faktiskt har ägt rum. 

           Zelizer hävdar att se är att tro – ”seeing is believing”. Med detta anser hon att i ett 

publikt trauma så som mordet på John F Kennedy blir man ständigt påmind om det som hänt 

–  det  blir  sant  –  i  och  med  bilderna  i  nyhetsflödet.  Katastrofer  som denna  ledde  till  att 

människor i ens omgivning liksom samhället i dess helhet försätts i en slags chock. Hur ska 

man återgå till det normala när en (inter)nationell förlust skett? Bilden är som frusen i tiden 

och blir ett sätt att mobilisera ett kollektivs post-traumatiska respons (Zelizer, 2002 s.41). De 

för individerna mot en kollektiv återhämtning (Zelizer, 2002 s.52).
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            Enligt Marita Sturken är minnen ofta förkroppsligade i objekt vilka – som jag nämnde 

tidigare  –  kallas  för  minnesteknologier,  så  som  monument,  texter  eller  bilder  etc.  Hon 

hävdade att ingen minnesteknologi är mer meningsfull än just bilden (Sturken, 1997 s.19). 

Hur styrande är bilden då för minnet? Det är detta jag kommer att försöka ta reda på i min 

fokusgrupp.  Både Marita  Sturken och Barbie  Zelizer  hävdar  att  bilden  hjälper  minnet  att 

återkoppla oss till den händelse vi varit med om. Sturken menar att bilden kopplas till något 

man förlorat och att det finns en slags identitet i bilden som för oss tillbaka till en speciell 

känsla, en speciell plats eller person och att den har förmågan att ”ta över” den minnesbild 

man format utav den händelse man varit med om. Ett av bildens mest karaktäristiska drag är 

att den just fryser en händelse vid ett speciellt tillfälle. Det är denna egenskap som skiljer den 

ifrån minnet. Eftersom, till skillnad från bilden eller filmen, minnet inte står still eller visar 

exakt samma illustrationer genom tiden – de omformas, bleknas och påverkas hela tiden av 

externa krafter likväl som interna, trots att en bild kan fixera en händelse tillfälligt, förändras 

meningen  av  denna  bild  ständigt  i  kontextuella  skiftningar  (Sturken,  1997  s.23).  Barbie 

Zelizer ser bilden mer som en hjälp för människor att röra sig till ett post-traumatiskt tillstånd 

av en händelse och behöver någonting att hålla i, någonting som får dem att förstå att det de 

varit med om faktiskt har skett och kan jobba med sina känslor utifrån det och få ett slags 

avslut.  Båda  två  menar  att  bilden  är  en  ledande  minnesteknologi  och  ett  redskap för  att 

övertygas om att en händelse faktiskt har skett. Zelizer menar att bilden har en central roll i 

denna s.k bearbetningsprocess.

      2.2 Kollektiva minnen och medieminnen

Maurice Halbwach etablerar det faktum att vi som individer inte kan minnas utan hjälp av en 

social ram. Ett kollektivt minne är någonting som skapats ur en händelse och som hålls vid liv 

av dem som varit med om den. Minnet blir som en social aktivitet som förs vidare genom 

generationer. Han identifierar det individuella minnet och det kollektiva minnet som redskap 

genom vilka sociala grupper etablerar sina centrala ställningar: 
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Social groups construct their own images of the world by constantly shaping and 

reshaping versions of the past. This process defines groups and enables them to create 

boundaries that separate them from other groups that share different memories of the 

past, or perhaps, different interpretations of the same occurrences (Halbwach, Neiger, 

2011 s.3)

Halbwach menar att  det  kollektiva minnet inte är  någonting abstrakt;  i  de allra flesta fall 

kommer  våra  minnen tillbaka  då  vi  får  dem återberättade  för  oss,  vare  sig  det  är  av  en 

familjemedlem, vän etc. eller i relation till att kunna svara någon av våra medmänniskor på en 

fråga genom att tänka tillbaka i syfte att kunna ge respons. Det kan, menar han, inte finnas 

något kollektivt minne utan mänskliga förbindelser, det finns inte någon idé med att söka efter 

minnen inom sig själv eftersom de formas externt inom de grupper man är en del av och ens 

tankesätt  rör sig i  de omloppsbanor som existerar inom gruppen i  fråga (Halbwach, 1992 

s.38). 

      Han menar att vi inte helt kan lita på det individuella minne vi innehar eftersom det är 

aningen  opålitligt  med  tanke  på  att  det  ständigt  är  i  förändring.  Exempelvis,  då  vi  vill 

återskapa ett minne av låt oss säga vår barndom, går vi ofta tillbaka till förslagsvis en bok vi 

tyckt om under den tiden, för att få hjälp med att fullända det vaga minne vi har förfogenhet 

över. Men det som faktiskt händer, menar Halbwach, är att det kommer att kännas som att läsa 

en  ny bok  eller  i  alla  fall  en  redigerad  form av  denna  och  det  man  hoppades  på  att  få 

återskapat för sig har istället ”ersatts” av bilder man inte alls kommer ihåg eller ord man inte 

har något minne av att man läst. Detta eftersom vi intresserar oss för andra aspekter än vad vi 

gjorde i barnsben i och med att vi nu blivit äldre och mer utvecklade i vår sinneställning 

(Halbwach, 1992 s.46). Med detta exempel menar Halbwach att vi bevarar minnen från olika 

tider i livet och dessa reproduceras och omformas ständigt och förlorar lite av den form de en 

gång haft då de skapades. Minnen håller inte en enda form utan förändras i och med ålder, 

erfarenheter och tid (Halbwach, 1992 s.48).

           I  On Media Memory: Collective Memory in a New Media Age (2011) defineras 

begreppet Media Memory – det mediala minnet – som ”en systematisk utforskning av ett 
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kollektivt  förflutet  som  återberättas  av  media”,  kort  och  gott  hur  gemensamma  minnen 

arkiveras  och  sparas  och  återskapas  av  media  (Neiger,  Meyers  &  Zandberg  2011  s.1). 

Forskarna  menar  att  det  mediala  minnet  är  en  slags  ättling till  minnesvetenskapen  och 

medieforskning som båda är mycket  betydande studier.  Som jag nämnde tidigare menade 

Halbwach att ett kollektivt minne inte kan bestå utan publika förbindelser och uttryck som 

exempelvis ritualer, traditioner, högtider och massmediala texter, så därför vill forskarna i On 

Media Memory fokusera på samspelet mellan minnen och media som gör det möjligt för oss 

att förstå den ena mer genom att få inblick i den andra (Neiger, Meyers & Zandberg, 2011 

s.3). Det som gör våra minnen sammanhängande är att de är en del av en grupp, den grupp vi 

för närvarande har en relation till och är en del av. För att kunna återskapa ett minne från den 

tid vi format minnet, måste vi sätta oss i relation till gruppen i fråga då minnet skapades, ”(...) 

just as people are members of many different groups at the same time, so the memory of the 

same  fact  can  be  placed  within  many  frameworks,  which  result  from distinct  collective 

memories” (Sturken, 1997 s.27). Minnen kan alltså förknippas inom en individs sinne i många 

olika former beroende på var den individen sätter sig själv i förhållande till andra; ”we can 

understand each memory as it occurs in individual thought only if we locate each within the 

thought of the corresponding group” (Halbwach, 1992 s.53). Det är viktigt att placera sig själv 

i relation till en grupp eller något större, så som ett samhälle eller en nation (Halbwach, 1992 

s.38).

        2.3 Nationella kontra transnationella minnen

Enligt Amanda Lagerkvist (2005) existerade en dröm bland svenskar under efterkrigstiden om 

att  resa  till  möjligheterna  och framtidens  nation;  Amerika.  Detta  resulterade  i  att  mycket 

amerikansk  kultur  svepte  in  över  Sverige  och  blev  en  del  av  vårt  kulturella  system 

(Lagerqvist, 2005 s.12). Det var mestadels människor ifrån övre – och medelklassen så som 

akademiker och journalister etc. som reste dit och kom tillbaka för att sprida sin kunskap ut 

över  Sverige.  En  annan  aspekt  i  skälet  till  varför  vi  drogs  till  Amerika  var  att  vi  rent 

framtidsenligt ville lära från landet. Så här skriver Lagerkvist:
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Det andra världskriget följdes av en stark högkonjunktur i Sverige. En förhärskande tro 

på  framsteget  och  en  stark  vetenskaps  –  och  teknikoptimism  samspelade  med 

målsättningen  att  planera  och  organisera  samhället  rationellt.  Sociala  reformer 

genomfördes  i  stor  skala.  Ett  explicit  mål  med  resorna  till  mönsterlandet,  ofta 

understödda  av  myndigheter,  organisationer,  företag,  församlingar,  stiftelser  eller 

redaktioner, var därför att dra upp framtidsritningen med Amerika som ledstjärna(...) . 

(Lagerkvist, 2005 s.13)

Utöver  denna  glamourisering  av  det  amerikanska  samhällssystemet  är  Sverige  det  tredje 

största landet i antal som emigrerade till Amerika under 1800 – och början av 1900 talen. Vi 

såg upp till det ’stora landet i Väst’ och identifierade oss med det och det blev under denna tid 

viktigt att ”göra sig förtrogen” till den amerikanska engelskan. Det var emellertid inte enbart 

ifrån Sverige och Europas sida intresset om ett spridande av amerikanska ideal förekom. Även 

ifrån just USA existerade det en vilja att sprida ”The American way of life” ut i världen. Detta 

skedde  just  via  mediala  spridningsmedel  så  som  Hollywood,  musik,  och  reklam  och 

varumärken som till exempel Coca Cola som spreds som en löpeld över världen (Lagerkvist, 

2005 s.15). Samtidigt har spridningen av dominerande produktkonsumtion och smaker från 

Väst  över  hela  världen  lett  kritiker  till  att  göra  motstånd  gentemot  förtrycket  av  lokala 

identiteter och kulturella ikoner från amerikansk konsumtion och mass-nöje och en reaktion 

till detta blev en förstärkt lojalitet till den egna nationen och en fientlighet gentemot USA, 

denna försvagar dock inte Amerikas inflytande på Europa och Sverige.

          Då en bild – i till exempel en nyhetssändning – återger en traumatisk händelse, spelar 

den  en  central  roll  i  skapandet  av  nationell  och historisk  mening (Sturken,  1997 s.26).  I 

nationella historiska händelser utgår medierna ofta från bilder genom vilka individer deltar, 

känner  identifikation  och  placerar  sig  själva  i  denna  nation,  denna  gemenskap. ”Camera 

images (...) play a vital role in the development of national meaning by creating a sense of 

shared participation and experience of the nation” (Sturken,  1997 s.24). Zelizer menar att 

tidpunkten för mordet på John F Kennedy var en kritisk tid för journalistiken i Amerika. Här 
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återkommer  begreppet  ”seeing  is  believing”  då journalisterna  kom att  bli  nödvändiga  för 

publiken som litade på att dem gav ut omedelbar information om presidentens död. Zelizer 

menar  att  det  centrala  med  återberättandet  av  mordet  på  John  F  Kennedy  är  bildiga 

repetitioner av vissa nyckelbilder som blivit som frusna i tiden av media och omspelas som 

markeringar i det nationella kollektiva minnet varje gång då historien om Kennedy-mordet 

återigen  berättas  (Zelizer,  1992 s.5).  Zelizer  diskuterar  ur  ett  Amerikanskt  perspektiv  hur 

mordet påverkat USA’s medieflöde och det nationella minnet av händelsen. Hon menar att 

amerikanska  journalister  hjälpte  till  att  skapa  ett  publikt  minne  kring  mordet  på  John  F 

Kennedy och hade en stor del i skapandet av ny amerikansk historia: 

The story of Americas past will remain in part a story what the media have chosen to 

remember, a story of how the media memories have in turn become America’s own. 

And  if  now  the  authority  of  journalists,  then  certainly  the  authority  of  other 

communities, individuals and institutions will make their claims to the tale … It is from 

just such competition memories are made (Zelizer, 1992 s.214).

Benedict Anderson (1997) menar att nationen är föreställd. Han förklarar att i en nation eller i 

ett samhälle så träffar man ytterst lite av människorna som är en del av den, och än mindre 

känner.  Dock  i  vartenda  sinne  i  denna  nation  lever  en  känsla  av  sammanhållning,  en 

gemenskap, ett kamratskap. Det är detta som gör det möjligt för så många miljoner människor 

att kunna stå upp för sin föreställda gemenskap (Anderson, Sturken, 1997 s.25). Minnen och 

meddelanden har på senare tid fått en allt mer global räckvidd och tar sig över landsgränserna 

via  olika  tillvägagångssätt  som  till  exempel  genom  arbeten  som  tillför  internationella 

relationer.  Tankar och minnen tar  sig från ett land till  ett  annat med hjälp av bland annat 

människans verk så som krig, folkmord, och finanskriser etc. som har förmåga att bryta upp 

samhällen och grupper vilket distribuerar deras kulturella traditioner och personliga minnen 

runt  om i  världen.  Kringvandrande  och  invandrare  för  med sig  sina  egna  traditioner  och 

minnen  vidare  till  nya  sociala  och  politiska  kontexter.  Även  naturens  verk  så  som 

naturkatastrofer för med sig minnen som många gemensamt minns (Assmann & Conrad, 2010 
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s.2).  Likaså  en  allt  mer  växande  global  turism  och  ökande  utbytesstudenter  har  främjat 

cirkulationen  av  olika  nationella  minnen.  Rent  politiskt  förmedlas  minnen  genom 

transnationella relationer och samarbeten inom EU, World Trade Organization (WTO), United 

Nations  Educational  Scientific  and  Cultural  Organization  (UNESCO)  som  delar  ett 

gemensamt intresse att  lösa problem utifrån en världsomfattande synvinkel.  Ytterligare ett 

effektivt  sätt  att  gå  mot  ett  globaliserat  minne  är  nyare  medieformer  så  som 

telekommunikation, satellit och massmedia (Assmann & Conrad, 2010 s.2). Inte minst den 

enorma emigreringen till Amerika under slutet av 1800-talet. I och med fragmentiseringen har 

minnena  kommit  att  bli  än  mer  transportabla  och  hela  tiden  föränderliga  inom en  större 

osynlig gemenskap (Assmann & Conrad, 2010 s.4). 

      På en transnationell nivå synkroniserar nu medierna bevittnandet av händelser för 

ett globalt åskådarskap, nationer skapar alltmer sällan sina minnen på ett helt 

självbevarat  plan  utan  de  finner  sig  allt  mer under  observation  ifrån  andra 

nationer.  Satsningen  på  historiskt  bevarande  arbetar  idag  utifrån  en  alltmer 

internationell kontext menar Jennifer A. Jordan i sin bok Structures of Memory -  

Understanding  Urban  Change  in  Berlin  and  Beyond (2006).  Människor  som 

besöker olika minnessidor runt om i  världen kan känna sig  medvetna om en 

delaktighet på platser där de kanske aldrig varit (Jordan, 2006 s.22). Medan vissa 

minnen  stannar  inom  nationens  gränser  i  form  av  mindre  händelser  eller 

exempelvis vid mindre museer, exporteras och importeras andra över gränserna, 

delas  och förmedlas  in  i  större  minnesgemenskaper.  Även fast  hastigheten  på 

nyheterna  som  spreds  över  världen  inte  var  på  samma  nivå  som  i  dagens 

digitaliserade  samhälle,  var  transnationalismen  fortfarande  ett  faktum  under 

1960-talet, inte minst mellan Amerika och Europa.

              Globaliseringen är  synonym med den allt  mer  expanderade mobiliteten  av 

människor, information och kulturella produkter över gränserna. Globaliseringen utmanar vår 

traditionella relation till en stabil plats. Vare sig det är genom migration, kommunikation eller 

användning av elektroniska media, lever numera många ett nära nomadiskt liv och är hela 

tiden utsatta för transnationell påverkan. Stora händelser och kriser påverkar alla, oberoende 
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var  på  planeten  de  händer  vilket  ger  bidrag  till  vår  förståelse  för  vårt  gemensamma öde 

(Assmann & Conrad 2010 s.201). Vilka minnen är det då som tar sig över gränserna och får 

uppmärksamhet  rent  transnationellt  och  vilken  roll  spelar  medierna  in  i  detta?  Mycket 

publicerades i media efter Kennedys bortgång, vissa medier fokuserade direkt på hans död – 

innan det ens gått ett år fanns det material som räckte för en hel livshistoria. Hans tidlösa död 

påminner oss om hur historien fastställer publika gestalter som dör alltför tidigt. Oftast ses 

dessa personer som upphöjda och som hjältar eller ikoner.

Assmann talar  frekvent  om begreppet  global  ikon –  någon  som representerar  en  speciell 

rörelse,  känsla  eller  tid  på  en  global  nivå.  Någon som kan jämföras  med  en  hjälte  eller 

någonting som exempelvis gett en nation eller en värld hopp eller någon som fallit offer för 

någonting som kan symbolisera en viss händelse1. John F Kennedy’s gestalt kan dra många 

paralleller  till  just  en global  ikon,  kanske eftersom han dog för tidigt  och i  och med det 

representerar de mål han aldrig fick chans att uppnå.

                  Jessica McElrath (2008) tror inte helt och hållet på att Kennedy’s ikonstämpel 

enbart hade att göra med hans alltför tidiga död. 2 Under sin levnadstid, menar McElrath, blev 

John F Kennedy en av världens mest  framstående ledare.  Efter  hans död samlades folk i 

världens  alla  hörn vid amerikanska ambassader,  sände minnesvärda tal  presidenten hållt  i 

respektive land eller samlades på torg till minne av honom. I sin biografi Everything: John F.  

Kennedy  Book:  Relive  the  history,  romance,  and  tragedy  of  Americas  Camelot (2008) 

beskriver  jurisdoktorn  Jessica  McElrath  hur  den  unge  Kennedy,  under  sin  korta 

presidentperiod ändå fortfarande är en av de mest beundransvärda amerikanska presidenter 

1

1

 Ett exempel är den iranska flickan Nedā Āġā Soltān som blev skjuten till döds den 20:e juni i Tehran under 
protesterna inför valet i Iran 2009. Händelsen filmandes, i likhet med Kennedy-mordet, av ögonvittnen som med 
sin amatörkamera förevigade ögonblicket. Inte långt efter, spriddes bilder i snabb takt över Internet och  Nedā 
kom att bli det säkert mest sedda dödsfallet i människans historia (Mahr, 2009). Nedā kom till protesterna i tron 
om  att  hon  var  en  röst  av  tusentals  men  blev,  i  och  med  sin  tragiska  död,  den  största  rösten  för  hela 
motsägelserörelsen. Från och med den dagen blev Nedā en ikon för protesterna i Iran och bilderna på hennes 
preds död som en löpeld över världen.

2

2

 Både William McKinley (1897 – 14 september 1901), Abraham Lincoln (1881-1881) och James Garfield (4 mars 1881 – 

19 september 1881) mördades under sina presidenttider men ingen har fått så stor vördnad som John F Kennedy även fast 
deras insatser och prestationer kanske inneburit mer för USA (McElrath, 2008 s.258). 
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genom tiderna. Hon menar att även fast han enbart spenderade ca 1030 dagar i makten har han 

ändå kommit att bli en av Amerikas mest prisade presidenter, fortfarande efter femtio år. Hon 

menar att han kom in som den första katoliken i Vita Huset och gjorde inte enbart revolution 

rent religiöst utan visade världen att det inte var någonting fel med att vara annorlunda. Han 

blev en förebild för många att kunna vara medlemmar i ett politiskt samhälle, oberoende av 

ras, läggning, religion eller kön. Även hans policy när det kom till fred gjorde honom till en 

högt prisad ledare menar McElrath, han som krigsveteran ifrån Andra Världskriget förstod det 

dyra pris som krig medför och med denna kunskap kunde han, då Kubakrisen nästan ledde till 

ett kärnvapenkrig, hantera situationen (McElrath, 2008). Arthur Schlesinger (1965) menar att 

skälet till varför det blev en sådan sorg då Kennedy mördades var att han kom med hopp som 

begravdes tillsammans med honom och frågan består, hur saker och ting sett ut ifall han hade 

levt vidare (Schelsinger, 1965 i McElrath, 2008 s.258). Även enligt Robert Dallek som skrev 

biografin  An Unfinished Life: John F. Kennedy, 1917-1963 (2004) klassar det amerikanska 

folket honom än idag som en av de bästa presidenterna i Amerikansk historia enligt Gallup-

omröstningen3 ifrån 1975 då han vann stort med 52 % av rösterna och även tio år efter äger 

han fortfarande första placeringen med 56 % av rösterna. År 1999 kom han på delad andra 

plats efter Lincoln men bara året efter låg han etta igen, följd av Lincoln. Han klassas idag 

som en av de fem bästa presidenterna genom tiderna tillsammans med Lincoln, Roosevelt, 

Washington och Reagan (Dallek, 2003 s.67)

                 Hur såg man på den glorifierade bilden av John F Kennedy utanför den 

amerikanska kontexten? Sågs den alls?  Är det möjligt  för transnationella gemenskaper att 

påverkas av en ikonisk händelse och reagera lika starkt som i den nation det hänt? Vad är vår 

historia? Inom vårt eget land eller kanske inom västvärlden? Även ifall man inte är Amerikan, 

kan man då känna lika stor förlust på grund av mordet på John F Kennedy? Jag frågar mig 

detta eftersom – som jag nämnde ovan – jag kommer att intervjua svenskar om mordet på 

Amerikas president. Hur reagerade de som levde under den tiden John F Kennedy mördades? 

3

3

 Gallup-organisationen är främst ett prestations-management konsultföretag baserat på forskning. Det 
genomförs regelbundet opinionsundersökningar i ca 140 länder och refererar ofta till massmedia som tillför en 
objektiv mätning av tittarsiffror och allmänna meningar från befolkningen. 

20



Hur reagerade min pappa? Han var arton år då attentatet skedde och tillräckligt stor för att 

faktiskt minnas den dagen. I nästa kapitel kommer jag att fråga min pappa och hans närmsta 

vänner i bandet New Strangers om ifall de minns och hur de reagerade på mordet på John F 

Kennedy.

Kapitel 3. Analys: Festen & Repet
I  detta kapitel  kommer jag att  presentera två intervjutillfällen där det första  

kommer att hållas i en festlokal på Södermalm. Där kommer jag att genomföra  

de  individuella  intervjuerna  med  varje  medlem  i  New  Strangers.  Efter  det  

kommer en kort sammanfattning innan jag för er in på nästa tillfälle, nämligen 

”Repet” där alla utom en medlem kommer att deltaga. Miljöerna är valda då  

jag  ville  välja  tillfällen  där  hela  bandet  deltar  och  detta  sker  oftast  på  

repetitioner och genom tillställningar. Här kommer jag, som jag nämnt tidigare,  

använda ett mer beskrivande språk.

     3:1 ”Festen”: det individuella minnet

Jag och mina föräldrar åkte kommunalt till festen och jag började intervjua min pappa redan 

på bussen in – pappa är gitarrist och andre ledsångare i bandet – detta för att jag visste att det 

skulle finnas ont om plats på festen och jag ville att det skulle gå så effektivt till som möjligt. 

Pappa hade dessutom varit lite stressad innan och trott att min uppgift skulle ta över och ingen 

skulle ha roligt. Därför ville jag genom att intervjua honom först, visa att varje session inte 

skulle vara längre än fem-tio minuter. 

           Jag började med att fråga vad han mindes av mordet på John F Kennedy. Nu var det 

väldigt lätt att få honom att tala öppet och länge. Han var 18 år då attentatet skedde och hade 

just fått jobb på ett företag och satt på kvällen och sorterade posten med sina arbetskamrater 

då han hörde nyheten på radio. De hade lyssnat P3’s musikradio och pappa mindes att de hade 
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avbrutit sändningen mitt i en låt för att komma med detta hemska besked. ”Naturligtvis sattes 

vi alla i chock, det var som att ett hopp hade släckts” sade han och berättade sedan att hela 

Sverige i stort sett gick som i en dvala efter händelsen och inte alls riktigt visste hur de skulle 

reagera. 

Det var som om att vi inte riktigt förstod varför vi reagerade så som vi gjorde, alltså så 

starkt som vi gjorde, det var ju inte vår kung eller liknande som hade dött utan det var 

Amerikas president. Men han var ett hopp, i likhet med Barrack Obama. Någon som för 

ljus med sig så man blev bestört. Det fanns ju en maktkamp, du hade Sovjetunionen på 

den ena sidan och västvärlden på den andra sidan, det var en slags terrorbalans och det 

smällde bomber både här och där ute i havet och i öknen och i och med att Amerikas 

president  blir  mördad  så  dyker  det  upp  frågeställningar  om vem som kommer  att 

komma efter, hur blir det nu?

Det rådde en osäkerhet på hur mycket detta skulle påverka Norden, någonting som hände 

borta i det stora landet i Väst. Dock, enligt Amanda Lagerkvist (2005) hade Amerika kommit 

att bli som en hjälte under efterkrigstiden och sågs nu upp till av länder i Europa, inte minst av 

Sverige, vilket inte försvagades av deras närvaro i massmedia med en ansats som sprudlade av 

modernitet och framtidshopp (Lagerkvist, 2005 s.13). Det fanns en uppfattning om att det var 

vi i Väst och Sovjet i Öst där det rådde en maktkamp. 

          Jag och mina föräldrar anlände bland de första, det var bara värdarna: Kjell och Eva och 

deras barn och barnbarn samt Peter och Anna-Karin närvarande. Jag drog mig till minnes att 

jag varit i denna lägenhet/lokal en gång förut; under nyårsafton för elva år sedan då vi stod 

inför ett nytt millennium. Vi fick sätta oss till bords för att småprata lite och jag tänkte att jag 

skulle börja med Kjell – kontrabasist i bandet – eftersom det var han som var värd. Dock fick 

jag inte chans att presentera önskan och uppgiften själv då pappa ivrigt var där och ville att 

jag skulle börja intervjua. Jag vände mig till Kjell som hade varit tjugoett år och redan då 
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tillsammans med sin fru, Eva. Jag använde mig av min mobil som inspelningsverktyg och 

började med att inleda intervjun med att fråga:

Amanda: Hur minns du mordet på John F Kennedy?

Kjell: Tunnelbanan, vid Tallkrogen fick jag meddelandet.

Amanda: På radio...?

Kjell: Nej, det var faktiskt spärrvakten som ropade ut nyheten i tåget.

Amanda: Hur reagerade du när du fick reda på det?

Kjell: Chock

Amanda: Minns du hur de andra runt om i tåget reagerade?

Kjell: Alla var ju chockade, givetvis, annars skulle nog inte spärrvakten talat om det så 

att säga.

Amanda: Du menar att det var en händelse av allra största vikt?

Kjell: Ja visst, det var ju vår president

Här  rådde  inga  tvivel  om  att  Kjell  såg  John  F  Kennedy  som  ”sin”  president.  Då  han 

utvecklade sitt  yttrande nämndes även här länderna i Väst och i Öst och att  det  rådde en 

gränsdragning där emellan. ”Många i Sverige har ju släktingar i USA, eftersom ungefär en 

fjärdedel av Sveriges befolkning emigrerade till Amerika under 1800-talet”. Även här kan vi 

återgå till Lagerkvists teorier om att Amerika hade kommit att få stort inflytande under denna 

tid och eftersom Kennedy i allra högsta grad varit en väldigt omtyckt ledare av majoriteten, 

rådde alltså en sorg inte enbart i Amerika utan i alla länder i ”Väst”. 

         Här någonstans bryter min far in, han hade hållit sig fram till med att försöka inte lyssna 

även fast han suttit knappt en meter ifrån oss. Han glider nu emellertid in i ren nyfikenhet och 

frågar Kjell var han befann sig då han fick reda på det. ”Gubbängen” säger någon som inte 

heller  lyckats  låta  bli  att  lyssna  med  ett  halvt  öra,  men  Kjell  rättar  snabbt  och  säger: 

”Tallkrogen, på kvällen. Vilket år var det?” frågar han och vänder sig till mig och jag svarar 

”1963”.

Kjell: Ja, då var jag nog på väg in till Eva. Vi bodde inte tillsammans då.
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Amanda: Minns du hur människor i din närhet kände sig efteråt? Hur kände Eva?

Kjell:  Det var ju chock för oss och alla var ju deppiga. Det var en framtidstro med 

Kennedy.

Kjell mindes inte någonting alls av nyhetsflödet utan hur känslan var hos honom själv och 

bland människorna i  hans omkrets.  Kjell  nämner  i  likhet  med min pappa att  ”det  var  en 

framtidstro med Kennedy” och att han bringat hopp, ett hopp om en bättre värld. 

Efter detta gick jag över till Peter, banjoisten i bandet. Han satt tillsammans med sin fru som 

inte drog sig för att hålla sig utanför samtalet.

Amanda: Hur minns du mordet på John F Kennedy?

Peter: Jag satt i en fåtölj i vardagsrummet och tittade på TV. Jag var ensam då och blev 

självklart chockad

Amanda: Det var på TV-nyheterna då.

Peter: Ja, som man fick reda på det. Man avbröt sändningen.

Amanda: Vad sades då?

Peter: Inte mycket annat än att han blivit skjuten och att han var på väg till sjukhus, 

man visste inte då att han var död, tror jag, utan det kom ju först senare en bekräftelse 

från sjukhuset att han hade avlidit. Det kändes overkligt på något sätt.

Amanda: Hur reagerade Sverige?

Peter: Ja, det är klart att det var en bestörtning. Det var en allmän uppfattning att han 

var en ny framtid för USA när han kom till makten, men han hann inte genomföra så 

mycket av sina idéer tror jag.

Jag fick ut i stort sett samma sak här som jag fått ifrån pappa och Kjell. Det övergripande 

individuella minnet dessa tre besitter, består av var de varit då de fått reda på nyheten och hur 

de och människor runt omkring dem känt. Alla delar en och samma känsla så som bestörtning, 

osäkerhet,  chock etc.  Hur Kennedy for  in  som en ny kraft  som skulle  föra  nationen och 

världen mot en ljusare framtid, men som dog i samma ögonblick som nyheten sändes i radio 
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och på TV eller av spärrvakter. Efter att ha talat en stund med Peter stängde jag av mobilen 

och började samtala mer fritt i väntan på att resten av sällskapet skulle anlända. Vid ett tillfälle 

kom vi in på just bilderna av attentatet och jag satte snabbt, och så diskret jag kunde, på min 

mobil igen. Peter började diskutera att han ganska nyligen sett bilderna. Jag frågade vilka 

bilder detta var och han svarade ”de rörliga bilder som visade mordet” och hur han nyligen 

sett dem igen på TV. Han kunde inte dra sig till minnes när han sett de rörliga bilderna för 

första gången, men att den gången han såg de rörliga bilderna ännu en gång långt efter han 

sett dem eller ens tänkt på attentatet, fick han tillbaka den känsla han haft den dagen och hur 

han  känt  sig  under  den  tiden.  Detta  bekräftar  det  som  Marita  Sturken  hävdar,  att  en 

minnesteknologi kan föra tillbaka en till den tid då man skapat minnet och till känslan kring 

både händelsen och den tid man levde i. Vilka levde man med, hur tänkte man då, hur mådde 

man  då?  Genom  att  se  samma  bilder  som  visades  vid  den  tid  attentatet  skedde,  får  vi 

möjlighet – om vi över huvud taget har något val – att resa tillbaka genom vår egen livsepok 

och stanna vid den känsla man haft då nyheten nått en. 

        Nu anlände det fler gäster, bland annat mandolinisten Bobby och hans fru. De andra jag 

hade intervjuat hade fått en liten tid att förbereda sig eftersom de hade kommit innan oss och 

blivit lite förvarnade, dels hade Kjell pratat med pappa och Peter med Kjell. Bobby kom in 

och jag fick förklara att jag behövde ett par minuter av hans tid.

Amanda: Hur minns du mordet på John F Kennedy?

Bobby: John F Kennedy? Hur jag minns? Då såg jag på TV!

Amanda: Och vad såg du då?

Bobby: Det var ju bilder från den här kortegen, när han blev skjuten fick man ju se 

allting live.

Amanda: Var du ensam då du såg bilderna?

Bobby: Ja, jag var nog ensam.

Amanda: Hur gammal var du 1963?

Bobby: Jag var tjugo.

Amanda: Hur reagerade du då? När du såg detta?
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Bobby: Med bestörtning, man trodde ju inte det var sant.

Amanda: Minns du hur Sverige reagerade?

Bobby:  Nja,  nej  eller,  Gud jag kommer  inte  ihåg någonting ju.  Jomen,  det  var  väl 

nyhetsuppslag, stora svarta krigsrubriker.

Amanda: Varför var det en sådan chock då? Jag menar, det var ju Amerikas president, 

inte vår motsvarande.

Bobby: Jo, det var kanske inte lika stor chock som när Palme dog, eller det kanske hade 

att göra med att jag var äldre då.

Här har vi nog den person som minns minst och kanske mest ”felaktigt”. Bobby minns att han 

såg bilderna live  då  John F Kennedy blev  skjuten.  Detta  är  emellertid  omöjligt  eftersom 

bilderna inte visades i rörlig form förrän 1975. Här påvisas att filmen blivit så hopknippad 

med händelsen  att  många som eventuellt  inte  minns  händelsen så  noga,  kan blanda ihop 

händelsen med själva minnesteknologin. Även det faktum att Bobby varit själv då han såg 

bilderna, bidrar med stor sannolikhet till detta felaktiga minne. Ingen har i efterhand externt 

hjälpt  honom rätta  till  minnet  eftersom det  inte  hade  varit  någon  närvarande  då  minnet 

skapades. Marita Sturken hävdar att bilden är den mest betydelsefulla minnesteknologin som 

lättast kan radera det minne man har av en händelse och ersätta det med ett annat. Dock vill 

jag mena att sådant inte är fallet här, minnet vistas inte inom ett fotografi, det produceras bara 

av det, alltså, bilden ’sätter igång’ ett minnesarbete och hjälper en att skapa nya minnen eller 

utveckla  det  minne  man  en  gång  haft.  I  Bobbys  fall  har  han  låtit  bilden/bildspelet  och 

intrycket han fick av den sättas in i erinrandet av själva händelsen, gissningsvis i brist på 

minnet av vad som faktiskt visades.  

       Sist, men inte minst, men dock yngst, är Totte – förste ledsångare och gitarrist i bandet. 

Han anlände sist av alla med sin dotter och två barnbarn. Jag väntade en stund innan han 

slagit sig ned, turligt nog vid ett enskilt bord. Här fick jag sitta helt själv med honom och efter 

mina tidigare intervjuer var jag mer avslappnad och hade lite mer kött på benen. Totte mindes 

– fast han bara varit tolv år på den tiden – mest av alla i bandet. Han var även väldigt utförlig 

med de allra flesta av sina svar. 
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Amanda: Hur minns du mordet på John F Kennedy? Minns du det över huvudtaget?

Totte: Ja, jag kommer ihåg mordet. Jag minns att jag såg det på TV, det fanns ju i stort 

sett  bara  en  kanal  då.  De  avbröt  sändningen  och  jag  förstod  att  ’nu  har  det  hänt 

någonting’. Det var ju oerhört känsloladdat. Han hade ju varit någon form av hopp. Det 

var något nytt, det kändes fräscht. 

Jag kommer ihåg att alla tyckte han var trevlig och att han hade karisma. Jaquline, hans 

fru, var en stilikon och även hon var något helt nytt. Vacker och modern. De blev nya 

oslagbara kändisparet. Så det var verkligen en stor chock när nyheten kom. 

Amanda: Var du ensam hemma då?

Totte: Nä, morsan var ju hemma, farsan reste ju så mycket, kanske någon av brorsorna 

var hemma. Och alla tappade ju hakan, det gjorde ju hela världen i princip, så varför 

inte vi?

Amanda: Du minns mycket för att bara ha varit tolv år.

Totte: Ja, jag minns ju hur det såg ut, hur stolen kändes, bokhyllan. Man hade ju alltid 

en vägg med böcker med TV’n i mitten, jag kommer ihåg hur TV-rutan såg ut också. 

Det  var  svartvitt  och  en  klocka  i  mitten  och  någon  som  sade  att  ’nu  bryter  vi 

sändningen’.

Amanda: Visades det några bilder från Dallas?

Totte: Nej, det var ju inga bilder, det var någon nyhetsuppläsare men bilderna hade ju 

inte hunnit komma fram. 

Här  har  vi  någonting  som  kallas  fotoblixtminne. Ett  fotoblixtminne  är  en  del  av  det 

självbiografiska minnet och uppkommer då man överraskas av en banbrytande nyhet eller 

händelse vilket resulterar att man reagerar starkt på denna. Man ges en ögonblicksbild av den 

plats man befunnit sig i då nyheten berättats för en. Totte, i detta fall, utgår enbart ifrån sin 

egen bild av vardagsrummet och hur det såg ut för just honom då han satt i fåtöljen hemma i 

sitt vardagsrum. På så sätt kan han lätt redogöra för känslan som tog tag i honom just den 

tidpunkten. Även fast många andra saker, så som vad som sändes innan eller efter nyheten 
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eller vad det kanske var för väder, inte alls fastnad etsar sig andra bilder fast stenhårt i ens 

minne och kommer med stor sannolikhet sitta kvar där resten av hans liv (Sturken, 1997 s.25).

         3:1:1 Teman och kategorier

Totte, pappa, Kjell och Peter mindes klart mycket mer än mandolinisten Bobby och var alla 

väldigt  säkra på att  det  inte  var  rörliga bilder  de sett  på TV utan istället  till  exempel  en 

nyhetsuppläsare, ett tidningsuppslag eller ett radioprogram. Utifrån deras berättelser får jag 

uppfattningen om att  de tog hårt  på John F Kennedys död och att  ett  hopp om en bättre 

framtid slocknade i samma stund han dödsförklarades. Som Lagerkvist indikerat identifierade 

sig Sverige till Amerika och, som framkommer i mina intervjuer, reagerade näst intill lika 

starkt som om man varit en del av nationen då John F Kennedy mördades då det hopp de fått 

då han kom till makten, begravdes med honom.

               För att avsluta kapitlet ”festen” vill jag nämna att jag senare in på kvällen satt med 

min mamma – som föddes 1962 och inte riktigt kunde delta i diskussionen om hur man fått 

reda på nyheten, eftersom Kennedy sköts bara ett år efter hon fötts – och de andra fruarna som 

också ville  bli  intervjuade och tillfrågade.  Här fördes en diskussion kring paralleller  med 

Palme-mordet och vilken president som rådde när och huvurida det var en privat person som 

skjutit och i så fall, hade han blivit lejd eller var det en organisation etc. Som jag tidigare 

nämnt har jag valt att inte ha med några andra personer än just New Strangers med i studien, 

men  som jag  också  nämnde,  vill  jag  inte  utesluta  deras  åsikter,  då  de  kan  bidra  till  att 

understödja mina intervjuer och vad som sägs där. Det som kom fram under mina samtal med 

”utomstående” personer var just att känslan av chock och bestörtning även här var ett faktum. 

Detta hjälper mig gynna min poäng att Kennedy haft inflytande i Sverige och att bilden av 

Amerika som ’det lovande landet i Väst’ även här skildrades.
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               I utgångspunkt i mediernas kulturhistorik vill jag bredda mina frågor jag skall ställa i 

gruppintervjun, till att vidröra förhållandet till USA ytterligare. Jag skall alltså nu använda 

den kunskap jag tagit  till  mig i  de individuella  intervjuerna och fokusera mer på bandets 

kollektiva minne och hur de tillsammans kan återskapa dagen då Kennedy mördades. 

Nya frågor som uppkommit är:

• Nu då ni enskilt kommit ihåg mordet på John F Kennedy, kan ni nu i grupp se tillbaka 

till den tiden?

• Har New Strangers varit mycket i Amerika på turné?

• Vilken bild av John F Kennedy skapades ur media?

• Hur pass influerade är New Strangers av amerikansk musik?

• Lovordades Kennedy på grund av sin för tidiga tragiska död? Glorifierades han mer 

eftersom han inte riktigt hann göra allt det han planerade?

Dessa frågor kommer jag att ta fasta på under gruppsamtalet. Nu följer en intervju med hela 

samlade New Strangers och en resa tillbaka i tiden och bandets uppkomst. 

     3.2 ”Repet”; gruppminnet

I  detta  avsnitt  kommer  en  resa  tillbaka  i  New  Strangers  gemensamma  och  individuella 

livsepoker ske. Jag började med att leda informanterna in i minnesarbetet, genom att be dem 

gå tillbaka till den dag de möttes. Detta för att bearbetningen skall komma igång. Kjell kunde 

inte  närvara  vilket  jag  inte  anser  var  någon  större  förlust  eftersom resten  av  bandet  var 

närvarande. Det hade varit en större förlust ifall informanterna inte känt varandra och saknats, 

då de i så fall inte hade haft denna relation till varandra med sina gemensamma minnen som 

kan  föra  dem vidare  i  en  kollektiv  minnesprocess.  Vi  kommer  att  få  en  inblick  i  denna 

minnesprocess i en tillbakablick på en spelning på Wembley för att sedan se till det specifika 

ämnet. Medlemmarna i bandet är – som sagt – denna gång medvetna om hur intervjun går till 

eftersom de varit med om en tidigare, dock i en annan social kontext, festen. Detta tog jag till 
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min fördel under kommande intervju då informanterna med stor sannolikhet, medvetet eller 

omedvetet haft samtalen och minnesbilderna i åtanke. 

                En regnig kväll den fjärde advent mötte jag upp min far på Södermalm och 

vandrade mot Kjell’s lägenhet där vi haft glöggfesten förra månaden, och där jag hållit de 

individuella intervjuerna. Pappa och jag kom först och blev välkomnade av Kjells fru Eva. 

Kjell befann sig, som sagt, utanför stan och kunde tyvärr inte medverka i gruppdiskussionen. 

Bobby ankom inte långt efter oss och hade till  vår glädje med sig en skiva ifrån ett live-

framträdande bandet haft för ett par år sedan som vi fick lyssna på innan Peter och Totte 

anlände. Det utbyttes hälsningsfraser och småprat innan vi alla satte oss i vardagsrummet. 

Även fast pappa och hans bandmedlemmar känt varandra i mer än fyrtio år och inte har några 

som helst problem med att tala med eller inför varandra, ville jag ändå mjuka upp stämningen 

litet och byta ut känslan från ”intervju” till ”gruppdiskussion” genom att fråga dem ifall de 

kände varandra år 1963.

Pappa (Curre): Ja, Peter och jag kände ju varandra

Bobby: Och jag och Kjelle kände varandra.

Totte: Jag är ju fem-sex år yngre så jag kom senare.

Bobby: Jag träffade dig för första gången, Totte när vi spelade i Bandhagen, eller var 

det i Farsta? Och du spelade du solo. Det kan ha varit 1966.

Totte: Ja, det var 1966 och jag spelade själv och då spelade du banjo, Bobby och ni 

hade hattar och grejer. Stämmer det?

Bobby: Ja, det har du rätt i. Nu kommer det tillbaka! Jag tänkte på det att jäklar, vad 

duktig den här killen är. Honom ska vi värva.

Alla: [skratt]

Curre: 1963, ja då gick jag ut realskolan och började på WGT, det var där jag hörde om 

Kennedy.

Bobby: Vad hette skolan?

Curre: Den hette Stockholms Stad Handelshögskola och låg vid Clara, den är riven nu.

Amanda: När ni väl blev New Strangers, turnérade ni mycket i Amerika?
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Alla: Nej

Curre: Vi som band har inte varit alls mycket i USA och spelat.

Totte: Men vi som enskilda har ju varit där. Jag och Curre var där 1968. Sen var jag där 

1974 och träffade Country Cassette bland annat. Men vi var inte där med bandet.

Curre: Vi spelade dock på Wembley, 1973 och där var det ganska mycket folk, 12 000 

personer. Det var en internationell countrygala med band främst ifrån staterna, några 

Engelska grupper, vi, någon grupp ifrån Tjeckien och någon Holländsk grupp också.

Bobby: Var det verkligen det?

Curre: Nej det kanske det inte var, Tyskland kanske.

Bobby: Fifth international festival of country music, hette det.

Bobby läste titeln på festivalen i omslaget i en av skivorna han haft med sig. Här försvann de 

in i samtalet om spelningen på Wembley som självklart för dem alla varit en enorm händelse 

för just bandet. Det verkade som de inte talat om detta på år och dar så jag lät dem minnas 

tillsammans.  De berättade  hur  de  fått  spelningen via  EMI och  att  det  varit  en  fantastisk 

upplevelse och samtidigt en skräckupplevelse. Pappa beskrev det som att det svartnat och att 

de kritiska minuterarna var svåra att komma ihåg. Pappa som knappt kom ihåg någonting 

ifrån själva spelningen fick igen mycket av de andra som mindes mer av olika saker. Bobby 

var den ende som fått reda på att spelningen sänts på BBC. Totte hade varit uppmärksam på 

vilka andra band som spelat där. Pappa på hur det skett uppståndelse efter spelningen osv. Här 

kan vi återgå till  Maurice Halbwach’s teorier  om att  ett  minne kan bli  fullkomligt då det 

återberättas i en social grupp. I detta fall är gruppen/kollektivet ett band som varit med om 

samma upplevelse  för många år sedan och kan nu,  38 år  senare,  med hjälp av varandra, 

minnas upplevelsen och likt ett pussel, sätta ihop bitarna till ett fulländat gemensamt minne. 

Ett exempel kan beskrivas då pappa vill sig minnas – då de diskuterar de band de träffade, 

som de tidigare bara sett på skivomslag – att en grupp vis namn Alabama varit där och spelat 

och hur Totte rättar  honom och menar att  det  var då de spelade ihop med  Moonshine på 

Countryfestivalen på Scandinavium 1977 som de träffat dem. 

     Jag frågade sedan ifall de var inspirerade av Amerikansk musik för att på något sätt få 

förståelse för vilken relation gruppen haft till just Amerika och halkade dem in på ett nytt spår 
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som  i  sig  var  intressant  att  lyssna  på,  då  detta  kunde  vara  betydelsefullt  i  deras 

minnesprocesser gentemot händelser i just Amerika. 

Peter: Vi halkade in på bluegrass via Kingston-spåret och så har det fortsatt.

Curre: [Vänder sig till Totte] Hur var det för dig?

Totte: Det var min bror, han hade varit i England och tog med sig skivor år 1963 (vilket 

passar bra till dagens ämne), mest blandningsskivor med bland annat  Brothers Four, 

Peter, Paul & Mary och även här  Kingston Trio. Det var under den tiden jag började 

intressera mig för banjo eftersom jag tyckte att det lät häftigt. Och 1964 slog ju Beatles 

igenom så dem gick ju inte att undvika eftersom de var som ett godståg som man snällt 

fick flytta på sig för, men för mig var det bluegrass som startade musiken för mig. 

Curre:  Jag  minns  också,  då  man  låg  i  lumpen  1964.  Peter  och  jag  låg  i  lumpen 

samtidigt, och då var det  Beatles som spelades jämt. Jag hade även med mig någon 

Kingston-platta. 

Totte:  Kingston låg ju på listorna och de var populära. Man kan inte förstå när man 

lyssnar på dem idag att det är inspelat för fyrtio år sedan. De hade en väldigt speciell 

teknik och jobbade tillsammans med Capitals Studio B. Och de hade ju en väldigt bra 

producent som senare blev känd, vid namn Voye Gilmore. Han hörde vad som var bra. 

Så nyckeln till deras framgång var ju bland annat han och deras eko, hur de dubbade 

sina stämmor, plus att de hade fantastiskt material. De var först med mycket. 

Jag tyckte mig få en förståelse för deras syn på amerikansk musik, att det var ett fenomen som 

inte riktigt fanns i Sverige och som inspirerade dem som unga vuxna. Det kom inte upp någon 

svensk artist eller artist från något annat land än just Amerika. Även fast jag är medveten om 

att  jag frågade efter  just  influenser  ifrån Amerika,  hade dem, enligt  mina erfarenheter  av 

samtalen med dem, ’glidit in’ på artister ifrån andra nationaliteter om de hade varit en stor del 

av deras musikaliska liv, men det verkade som om det just var Kingston Trio som dominerat 

deras  öron  under  denna  tid.  Mitt  mål  var  här  alltså  uppnått,  att  väcka  minnen  hos  New 
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Strangers som rörde sig kring denna tid – 60-talet. Jag ledde nu in dem på en viss händelse 

som skett inom just den tidsram som nu återminns. 

3.2.1 Kollektiva minnet av mordet på John F Kennedy

Amanda: Hur underbart jag än tycker det är att lyssna på era berättelser och minnen, 

måste jag tyvärr be om att byta ämne, men vi håller oss inom samma tid. För ett par 

veckor  sedan  mindes  ni  tillbaka  på  era  individuella  minnen  om mordet  på  John F 

Kennedy. Nu får ni gärna minnas händelsen tillsammans. 

Curre: [Inledande] Jag var väldigt skoltrött och ville inte alls plugga längre och då sade 

min mor till mig att ’då får du skaffa dig ett jobb’ och det var då jag började på posten 

på WGT. Där hade vi på någonting som kallades för Musikradio på P3. Plötsligt bröt de 

sändningarna och menade att  president  Kennedy hade utsatts  för  ett  attentatförsök i 

Dallas.  Jag  minns att  man  hajade  till  men  vill  inte  påstå  att  jag  vid  den tiden var 

speciellt politisk bevandrad, men en känsla jag hade var att man på något sätt såg upp 

till John Kennedy. Den bilden hade media skapat och den sög man åt sig till hundra 

procent. 

Amanda: Vad var det för en bild?

Curre: Han var en ung, snygg, framgångsrik president för Amerika som skulle  stalka 

upp framtiden för världen. Han var the good guy, sen hade man the bad guy. Vad hette 

han nu?

Peter: Chrusjtjov.

Curre: Just det, fram till 1964, sen åkte han ju då. Men i alla fall, sen fortsatte vi ju att 

jobba. Sedan sades det inte mer än att det var ett attentat, mer visste man inte. Sedan 

gick det ytterligare några minuter innan det kom en ny bulletin som berättade att han 

var svårt skadad och var på väg till sjukhus. Sedan minns jag inte om det var på kvällen 

eller dagen efter man fick reda på att han avlidit.
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Medlemmarna i bandet som varit relativt unga vid denna tid och enligt dem själva inte varit 

speciellt politiskt intresserade, var ändå medvetna om vilken framtidsbild Kennedy fört med 

sig. Bilden av John F Kennedy, att han var en ny frisk kraft som svepte in över USA för att ge 

nationen och världen en bättre framtid, målades upp i media och uppfattningen om the bad 

guy och the good guy medlades även den ut via media och bemedlade en uppfattning om vad 

som var Väst och Öst, Amerika och Sovjet, vi och dem.

Bobby: Ja, man var inte så politiskt intresserad då kanske. Men nu så här i efterhand 

kan jag fundera. Kuba-krisen var ju en kritisk händelse, för så nära kärnvapenkrig har vi 

nog aldrig varit,  så nära den där risken.  Då låg det  u-båtar,  både Amerikanska och 

Ryska, med kärnladdningar som mer eller mindre med ett knapptryck skulle kunna göra 

stor skada. Som tur var backade ryssarna, men där kände man ju av verkligheten. Hur 

nära vi var ett kärnvapenkrig.

Peter: Och Kennedy kom ju då som en god kraft minns jag. Totte, du var ju ganska ung 

då kanske.

Totte: Ja, det är ju några år sen och man måste ju fundera lite på hur världen såg ut rent 

informationsmässigt. Vi tillhörde ju, och kanske till och med lite gör idag också, Väst. 

Världen var ju rätt tydligt uppdelad i öst, väst, nord och syd.

Curre: Gott och ont kanske man kan säga.

Totte: Ja precis, nu sker ju en uppblandning av detta i och med Internet och så vidare, 

men då var det en skarpare uppdelning.

Bobby: Kalla Kriget ...

Totte: Kalla kriget,  och även den bilden man måste förstå hur massmedia fungerade 

eller  hur  vi  hade  massmedia.  Vi  hade  en  TV-kanal,  tidningar,  kanske  ett  par 

radiostationer, vi visste ju inte mer än vad vi serverades. Kennedy, han framställdes som 

det  stora  hoppet  och  så  vidare,  som  en  idol  pop-idol,  med  vacker  hustru  och 

framgångsrik. Han kallades för Camelot, liksom kom från en förmögen familj och var 

krigshjälte ifrån Andra Världskriget,  han hade allting. Han var en hjälte och att  han 

skulle  bli  mördad  det  var  ju  ofattbart.  Man tänkte  nästan  att  nu  blir  det  ett  tredje 
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världskrig. Världen rasar. Det var ju lite samma sak som när Palme blev mördad, även 

fast kanske inte alla var Socialdemokrater så reagerar ju befolkningen på någonting som 

förändrar landet.

Så som bland annat Nieger menar i  On Media Memory,  råder det ett  samspel mellan det 

kollektiva minnet och medierna. I och med att det då enbart fanns en TV-kanal, ett par stora 

tidningar och radiokanaler så förmedlades en generell bild av John F Kennedy som svenskar 

som befann sig i en hyllande position till Amerika, fick en övergripande kollektiv bild över 

vem John F Kennedy var. 

Curre: Kennedy vann på att han hade förstått att om han skulle stå framför fonden som 

var ljusgrå i bakgrunden behövde han en mörk kostym för att synas bättre. Och med 

hans solbrända sminkade hy och vita leende såg han bra mycket mer tilldragande ut än 

Nixon som med sitt grådaskiga skäggiga ansikte inte såg lika bra ut i TV-debatterna. 

Och med en kostym med samma färg som bakgrunden. 

Här kommer ytterligare ett bevis på att det är bilden som är den ledande teknologin i inte bara 

minnesfrågan utan även som ledande intrycksmedel: ”(...)to tell its story in response to our 

gaze” (Sturken, 1997 s.19). Speciellt under televisionens ungdom och som ledande 

massmedium, gällde det nog att vara vän med rutan för att charma publiken och rösterna, 

vilket Kennedy och hans folk förstod. 

Amanda:  Lovordades  han  mer,  tror  ni,  på  grund  av  sin  för  tidiga  tragiska  död? 

Glorifierades han mer eftersom han inte riktigt hann göra allt det han planerade?

Totte: Troligtvis. [Alla stämmer högljutt in]

Totte: Ja naturligtvis är det så. Det är samma sak som med John Lennon. Han vart ju 

någonting som jag inte tror att han skulle blivit om han inte mördats. En för tidig död 

brukar ofta vara en nyckel till succé då de inte hinner bli gamla och skruttiga och göra 

massa dumheter. De slutar på topp!
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Curre: Det blir ju en slags martyr. Speciellt om man blir skjuten. Och det är som Totte 

sa, det skapades en myt  som lång tid framöver låg över hela Kennedy-klanen, men 

sakta så monterade man ju ned detta då och menade då att han inte var annorlunda 

någon annan, han var maktfullkomlig som alla andra, eller opportunist, politiker helt 

enkelt, menade kritiker då.

Bobby: Men ung var han ju fortfarande, bara 42 år när han blev president. Eller?

Totte: Ja, visst. Och apropå det här med att dö tidigt, jag såg ett program om Jeanne 

d’Arc  som ju  bara  var  nitton  år  när  hon dog.  Hon  ledde  ju  krigsstyrkor  och  blev 

helgonförklarad. Nitton år. 

Både Marita Sturken och Barbie Zelizer diskuterar hur lovorden man säger sig haft i Amerika 

om John F Kennedy redan på 60-talet faktiskt uppkommit efter hans död ”(...) as a means of 

coping with his death” (Zelizer, 1992 s.101), medan Jessica McElrath (2006) menar tvärtom, 

att han hade varit en global ikon, även om han fått leva. New Strangers svar lutar åt Zelizers 

teori och menar att han inte haft samma stämpel om han inte dött, men samtidigt menade dem 

att det funnits en framtidstro med Kennedy och bilden av honom målades upp som en idol 

även innan han dött. Han hade högst troligen misslyckats med någonting eller sagt någonting 

som fått hans hyllade bild nedsmutsad, detta menar mina informanter, Kennedy fick knappt 

påbörja  de  planer  han  ämnade  genomföra  och  i  och  med  hans  död,  glorifierades  denna 

nostalgiska bild inte minst genom media.

Curre: Det här med att Kennedy inte hann göra så mycket, Vietnamkriget startades ju 

under Kennedy-eran och sedan ärvde ju då Lyndon Johnson hans plats och Johnson, var 

en helt annan typ, han var från Texas. 

Bobby: Ja visst!

Curre: Kennedy kom ju från Boston, New England och talade lite finare engelska och 

så  vidare,  medan  Johnson  var  äldre,  kom från  Texas  och  hade  lite  mer  skit  under 

naglarna och fick ärva krigen med allt vad det betydde sen kom det ju presidenter på 

löpande band som fick ärva det här.
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Bobby: Känns det inte som att det var han som trappade upp kriget?

Totte: Ja, men sedan vet man ju inte ifall Kennedy hade levt, ifall han hade trappat upp 

kriget han med.

Det  finns  här  ännu  en  nämnare  till  Kennedys  så  kallade  glorifiering.  Efter  att  han  så 

dramatiskt gått bort, ersattes han av, vad mina informanter vill kalla, en mer burdus man ifrån 

Texas med ”skit  under naglarna” och som enligt Bobby trappade upp kriget,  medan Totte 

menar på att det kanske det hade gjort även om Kennedy levt. 

Bobby: Ja, men han kanske inte hade trappat upp det. Det var kanske därför han blev 

mördad antagligen.

Totte: Det är det vi inte vet. 

Bobby: Jo men, det var väl Eisenhower som var president före Kennedy? Ja, och innan 

det var han överbefälhavare och general i Andra Världskriget och ledde den armerande 

krigsstyrkan. Sen blev han ju president på dem meriterna och han sade att vi måste 

passa oss, annars kommer militärindustriella kommer ta över och det gjorde dem ju i 

och med att Johnson kom. Det var möjligt att det var dem som lät skjuta Kennedy för 

att bereda väg för det militärindustriella etablissemanget. 

 [Alla instämmer och mumlar ”ja visst” och ”ja juste”]

Totte: Kriget kan ju vara lönsamt också eftersom det sätter igång industrin och så gör 

man ju fortfarande. För att ena en nation finns det olika regler, ett: skaffa en fiende, 

utpeka någon, extern så som terrorismen eller intern som du kan ena folket kring, nu är 

vi emot dem. Och sen är det olika punkter som man ska ha, man ska ha övervakning, 

kontrollera pressen och fackföreningarna för att starta en slags fascism. 

Efter detta följde en diskussion om vem som var president vilken tid och det gick över i att 

Bobby frågade hur de andra mindes den dagen de fick reda på att John F Kennedy skjutits, 

eftersom han under de individuella intervjuerna minst väldigt litet ifrån den dagen. Hur det 

hade visats på TV och att det var på kvällen. 
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Bobby: De återsände ju bilderna, det hade ju filmats alltihop. 

Totte: Jag minns den här klockan på TV’n och att de stannade av sändningen. 

Bobby:  Jag minns att  jag såg bilderna då han sköts,  eftersom de kunde skicka med 

kabel, bilderna bara med någon timmes fördröjning. 

Curre: De bilderna fick man se i färg, det var ju någon som hade stått och filmat. Vem 

var det? Zapruder?

Här tyckte jag att det kändes lägligt att visa upp filmen. Efter jag visat den märkte jag att 

mycket kom tillbaka till dem. De kunde, med hjälp av filmen, återskapa det minne de hade av 

senaste gången de sett bilderna. Pappa tyckte att det såg ut som någon eld som steg, men Peter 

konstaterade att det måste ju vara blod. Och det hade helt glömts bort att Jauqline klättrade 

bak i bilen, något som ett par av oss antog att hon skulle underrätta en vakt, men Bobby 

rättade oss och menade att hon faktiskt skulle ta vara på hans hjärnsubstans och försöka sätta 

tillbaka den. 

Curre: Det finns någonting bakom texten. Vad är sanning? När man såg bildspelet, där 

är det någon som har filmat en händelse, där han inte visste innan. Han satte upp en 

kamera och tänkte inte direkt att ”wow, nu kommer någonting stort att hända” utan han 

skulle  föreviga  Kennedys  besök  i  Dallas.  Och  detta  är  ju  för  övrigt  en  ganska 

omanipulerad bild och sedan på senare tid har man kanske kunnat gå in och redigerat en 

del. Men när den här filmen spelades upp för första gången då så får man en känsla av 

att ”så här gick det till”. Man kan idag gör om bilder i photo box eller vad fanken det 

heter, photo shop. Och det kanske är någonting man inte tänkte på då utan den man såg 

en histori händelse, någonting som hände, just då. Utan någon censur eller liknande så 

fick man se presidentens huvud skjutas bort, man fick se när det hände. Det är ungefär 

som att  man  var  på  operan  1792  då  Gustav  den  tredje  blev  skjuten  och  vara  ett 

ögonvittne. ”Je suis blessé”. 
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Här pekar min far på vad Barbie Zelizer kallar ”seeing is believing” – att i och med denna 

Zapruder Film blir tittaren i fråga ett ”ögonvittne” eftersom de ser händelsen genom linsen 

som faktiskt varit där och ”sett” händelsen på plats. Bilden blir här alltså mycket betydelsefull 

då den bidrar – inte bara till minnesprocessen – till ett slags ’fotografisk realism’ (Zelizer, 

2002 s.41). Enligt Assmann så är vad som gör en bild oförglömlig är dess ”intrycksfaktor”, 

alltså deras kapacitet att framkalla starka känslor. Bilderna blir substitut för inte bara för andra 

bortglömda bilder utan för själva händelsen i sig (Assmann, 2010 s.235).

Peter: Det jag tyckte var anmärkningsvärt nu när jag såg filmen var att den var så stabil, 

även fast den där fruktansvärda hände så var bilden lika stabil. Så klart eftersom han 

hade den stora kameran på stativ. När man ser bilder på liknande händelser idag så är 

det  ju  oftast  med mycket  mindre kameror de  håller  i  handen och i  all  kalabalik  så 

kanske bilden blir stökig och skakig. Typ på kravallerna i Egypten. Då är det kanske 

ljud, jag vet inte om det var det i den här. Var det en 16mm?

Bobby: Jag tror det var 8mm. 

Peter: Jaha, nä men då var det inget ljud. 

Under kravallerna i Egypten, samt, som jag nämnde om den mördade Nedā i Iran har det 

använts en liten bärbar kamera i form av en mobiltelefon. I Dallas 1963 hade Zapruder riggat 

upp en, på den tiden, hyfsat bra kamera, gissningsvis på stativ i syfte att föreviga ett besök av 

presidenten och fick av en händelse med skotten i och med det skapade historia.  Nedās död 

filmades i syfte att just dokumentera hennes död för att sprida denna och skapa ett ramaskri 

gentemot regeringen i Iran. En annan skillnad, som Peter nämner är att, bilderna på Kennedys 

död visar väldigt starka men ljudlösa bilder medan kaoset på Irans gator visar skakiga och 

suddiga bilder med dålig kvalité, men där ljudet förstärker bilderna. Detta påvisar skillnaden 

på dokumentera och dokumentera. 
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     3:2:2 Teman och kategorier

Zapruderfilmen gjorde att informanterna kunde dra sig till minnes att det inte bara varit ett 

skott utan två som träffat och att kulorna kommit från två olika vinklar, vilket måste betyda att 

det inte bara var en mördare utan flera. Hur som helst uppstod panik och direkt satte man dit 

Oswald i ren förskräckelse. Här kan vi återknyta till vad Totte och även min pappa under den 

individuella intervjun (s.18) tidigare talat om, att det behövs en skyldig, någon som måste 

betala för den förlust som bekostats nationen och världen. Detta tror jag är en del av vad 

Barbie Zelizer kallar för bearbetningsprocessen och bildens roll då man i den post-traumatiska 

tiden behöver någonting att ta i, någonting som lugnar ned befolkningen för att återfå en slags 

kontroll. I likhet med bilderna och hur dem hjälper människor att i sin egen takt komma över 

en viss chock, behöver vi veta att makten har någon slags kontroll över situationen i fråga. 

Därav  angav Warrenkommissionen4 snabbt  någon man kunde  ge  skulden  till.  Sedan  blev 

Oswald mördad i direktsändning och ingen av medlemmarna i  New Strangers tror att Jack 

Ruby direkt tagit lagen i egna händer utan blivit ditsänd och att även detta mord sanktionerats 

någonstans ifrån.  Som jag nämnde tidigare bekräftade Zapruderfilmen de misstankar mina 

informanter haft emot att skotten kommit ifrån ett  och samma håll.  Warrenkommissionen, 

menar Totte, hävdade att det bara var ett skott, i likhet med rysk retorik under Kalla Kriget 

med exemplet ”det där är ingen stridsvagn, det är en korvkiosk”, till slut kommer man som 

medborgare inte längre i motsägelserna. Även här dras det paralleller till Palmemordet, hur de 

inte tror att en privat person kan gå så pass långt att han mördar en politiker. De menar att 

mördaren, om det nu är Christer Petterson eller ej, i detta fall kanske tagit fel person eller 

förslagsvis blivit lejd. Samma sak tror dem gäller i fallet John F Kennedy, men vad är då 

sanningen? Här bidrog Zapruderfilmen till misstankarna om att det faktiskt varit två skyttar, 

eftersom den  visade  skotten,  och  inte  en  som Warrenkommissionen,  enligt  Totte,  menat. 

Bilden medför ett bevis och stödjer mina informanter i deras förmodan.

4

4

 Samlingsnamnet på den grupp, president Lyndon B.Johnson satte ihop för att utreda mordet 
på Kennedy. (Sturken, 1997 s.28)

40



Kapitel 4. Slutdiskussion

     4:1 Sammanfattning

Jag  har  nu  utifrån  tidigare  forskning  om  bildens  roll  i  det  individuella  respektive  det 

kollektiva minnet,  frågat mig hur människor minns den dagen de fick reda på att  John F 

Kennedy mördats och hur de såg på honom som ledare och ikon. Jag har strävat efter att finna 

riktlinjer som skall leda oss mot ett någorlunda korrekt svar och för att kunna göra detta har 

jag utgått ifrån en fokusgrupp på fem medlemmar i bandet New Strangers i åldrarna 60-70 år. 

       Som  tidigare  nämnt  i  min  studie  symboliserar  Zapruderfilmen  ett  tillfälle  av 

(inter)nationell förlust eller trauma, bilden/filmen blir sammankopplad med någonting/någon 

man  förlorat.  Hos  mina  informanter  fokuserades  dock  minnesbilden  på  den  personliga 

reaktion de råkat ut för och bilden de har av dagen de fick reda på nyheten. Kjell minns till 

exempel den dagen då han satt på tåget och konduktören ropade ut den hemska nyheten, Totte 

minns precis klockan i rutan, TV’ns position och bokhyllan i bakgrunden, pappa minns att 

han  jobbade  med  sortering  av  post.  Alla  dessa  minnen  frös  i  tiden  och  kallas  för 

fotoblixtminnen. Till skillnad ifrån andra minnen så som resan till Wembley vars upplevelse 

var mer som en process där mycket glömts bort på vägen, är fotoblixtminnen någonting som 

händer på en knapp sekund och för med sig djupa känslor och etsar sig fast i minnet. Efter att 

informanterna fått se Zapruderfilmen drog de sig till minnes vad bilderna betytt för dem, att 

de kommit med ett slags bevis på att mordet faktiskt hänt – ”seeing is believing”. Men då de 

skulle minnas själva händelsen och dagen de fått  reda på nyheten,  bidrog Zapruderfilmen 

relativt lite i deras gemensamma minnesprocess.
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         Sturken menar att bilden/fotografiet har förmågan att ersätta den minnesbild man format 

av en händelse man varit med om eller sett. Utifrån den studie jag gjort tillsammans med New 

Strangers vill  jag dock anföra att Sturkens påstående om bildens roll i  det kollektiva och 

individuella  minnet  inte  helt  stämmer  överens  med  mina  iakttagelser.  Ingen  av  mina 

informanter har  ersatt de minnen de har av känslan och tidpunkten av Kennedys död eller 

spelningen på Wembley, utan har snarare tillfört nya bilder och minnen som kan fullända den 

minnesbild de har av dessa upplevelser.  Då Peter nämnde att  han sett  bilderna långt efter 

attentatet, förde det honom tillbaka till den känsla han haft då han fått reda på nyheten, men 

själva minnet av nyheten och bilden av Kennedy ersattes inte av en annan. Det enda jag kunde 

se  ”ersättas”  var  de  felaktiga  minnen  de  innehaft  som  till  exempel  Bobby’s  oriktiga 

minnesbild av att Zapruderfilmen visats live den dagen Kennedy mördades. Alltså vill jag 

mena att det är en inblick på vad fotografiet gör – alltså aktiverar minnet – snarare än om vad 

det är. Alla minnen är i ständig förändring och är inte likt en bild frusna i tiden utan påverkas 

ständigt av nya bilder och upplevelser som omformar det minne vi en gång skapat. Fotografiet 

ses i denna aspekt snarare som  dominerande, eller som en  påverkan på minnet, än att det 

skulle utplåna det och de kan forma personliga historier. 

         I teorin menar Halbwach att sociala grupper konstruerar sina egna bilder av världen 

genom att ständigt forma och omforma olika versioner av det förflutna. Jag vill utifrån vad jag 

fått reda på, mena att det stämmer bra överens med mina iakttagelser. Medlemmarna i  New 

Stangers hade  sina  enskilda  minnen om John F Kennedy och tiden  därikring  men under 

gruppintervjun visades det att dessa individuella minnen ”pusslades” ihop till ett kollektivt 

fulländat minne som de enbart erhållit delar av.            

       Jag frågade mig som sagt i början av denna studie ifall Zapruderfilmen – som agerar bild 

– var till någon hjälp då informanterna skulle minnas tillbaka till dagen. Denna teori fick inte 

så mycket  stöd som jag hade förutsett.  Informanterna mindes mycket ifrån den tiden och 

Zapruderfilmen deltog enbart i att visa varifrån skotten kom och underbyggde deras teorier 

om att det inte bara varit en person som skjutit. Bilderna på kortegen mindes dem mycket väl 

med Jaqulines dress etc. så att visa bilderna på kortegen bidrog inte till mycket mer än att den 
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understödde  deras  egna  teorier.  Den  mest  framstående  minnesteknologin  hos  mina 

informanter var faktiskt de själva som kollektiv. Intervjun byggdes helt  och hållet upp av 

deras gemensamma minnesarbeten som sattes ihop till ett fulländat minne.

Då jag vill svara på frågan hur det kollektiva minnet för individer inom en nationell kontext 

kan införlivas av någonting som skett på en annan plats är min slutsats att Sverige har ända 

sedan slutet av 1800-talet då över en miljon svenskar emigrerade till Amerika, haft en relation 

till landet. Utöver den biologiska relation vi har till Amerika har vi en fantasibild om det stora 

landet i Väst som skulle bringa oss nytt hopp och som agerade ledstjärna i uppbyggandet av 

det nya samhället eftersom Amerika blivit en hjälte under efterkrigstiden. Nu sågs de upp till 

av Sverige, vilket inte försvagades av deras närvaro i massmedia med en ansats som sprudlade 

av modernitet  och framtidshopp (Lagerkvist,  2005 s.13).  Det  fanns en uppfattning om en 

maktkamp mellan oss i Väst och Sovjet i Öst, så i Sverige under 60-talet fanns det alltså en 

stark koppling till Amerika och då John F Kennedy mördades var chocken näst intill lika stor 

här, som där borta. Mina informanter hade lite svårt att enas, likt Zelizer och McElrath, om 

ifall den prisade bilden av presidenten höjdes till skyarna på grund av hans för tidiga död. 

Visserligen  menade de  att  det  fanns  en  framtidstro  med  Kennedy,  men  till  skillnad  ifrån 

McElrath såg de det inte som omöjligt att denna lika gärna skulle kunna begravas även om 

han inte dött. New Strangers som band har inte spenderat mycket tid i Amerika utan de åkte 

dit som individer och fick sig en personlig relation till landet. Men denna relation väcktes 

långt tidigare, märktes i mina intervjuer, då den musik de inspirerades av som mest, kom ifrån 

just  Amerika –  Kingston Trio etc.  så deras relation till  landet vill  jag säga var rätt  stark. 

Majoriteten av medlemmarna i  New Strangers mindes klart och tydligt hur de fick reda på 

nyheten och att alla lämnades i stort med en och samma känsla i halsgropen. Detta kan även 

understrykas av de samtal jag hade med fruarna i  bandet  som medlade att  de haft  precis 

samma känsla. I och med det kan jag alltså dra slutsatsen att mångfalden av de samhällen som 

rådde då, fick sig en chock då John F Kennedy mördades. Om jag får vara personlig skulle jag 

reagera  mycket  starkt  om vår  nuvarande president  Barrack  Obama sköts,  eftersom han,  i 

likhet med John F Kennedy, bland annat har fört med sig någonting nytt och fräscht till Vita 
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Huset som första african american president som precis som Kennedy – som var den förste 

katoliken i Vita Huset – förde med sig ett budskap om att det är en värld för alla och vi lever 

alla i den. 

     4:2 Nya frågor och spekulationer för framtida studier

Vidare  frågor  som väcktes  under  mina  intervjuer5 gällde  mediernas  roll  och  utveckling  i 

skapandet av en global ikon. I Memory in a Global Age (2010) berättas det som sagt om Nedā 

Āġā Soltān som mördades under kravallerna i Iran 2009 och blev likt Kennedy en global ikon. 

Man  kan  i  vidare  studier  se  till  dessa  ikoners  förutsättningar  –  skillnaden  mellan 

dokumentering och dokumentering – någonting jag inte gjort i denna studie, eftersom jag inte 

anser att det har med mitt ämne att göra. Under sextiotalet fanns det ingen Twitter, det fanns 

inget Internet där nyheter spreds snabbt som ögat och som man själv fick välja om man ville 

ta del av eller ej. Idag finns det bra många fler vägar man kan ta i tolkningen av ikoner och 

idoler med hjälp av många kanaler som förmedlar olika budskap och tycken som alla kan ta 

del  av  närhelst  de  vill.  Då  Kennedy  dog  fick  människor  ta  del  av  i  stort  sett  samma 

information – eftersom fragmentiseringen av media inte då blommat ut än – så utrymme för 

en  medial  demokrati  hos  publiken  var  bra  mycket  mer  begränsad  än  den  vi  har  idag. 

Förutsättningar om vilka tider dessa båda betydelsefulla personer levde i spelar alltså en stor 

roll i hur de framställs; hur utvecklade medierna hunnit bli under Nedās tid och det faktum att 

Kennedy redan var känd över en hel värld då mordet enligt vissa bara förstärkte bilden av 

honom. Nedā som inte varit någon ”speciell” innan hon dog, blev till en världsikon på bara 

några timmar med hjälp av utvecklade sociala medier. En fråga som alltså kan vara intressant 

för kommande studier kan lyda: vad hade deras båda förutsättningar att göra med till vilken 

grad de båda blev globala ikoner?

               Någonting mer jag upptäckte under mina intervjuer var att  ingen av mina 

informanter  nämnde  filmen  JFK  (1991).  Detta  kan  förklaras  följande:  till  skillnad  från 

5

5

 Bland annat då Totte på s. 33 beskriver mediernas roll under 60-talet och hur förändrat 
mediekonsumtionen ser ut idag.
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generationen efter, var medlemmarna i New Strangers alla vid liv och unga vuxna då mordet i 

Dallas ägde rum och kan enligt dem själva minnas händelsen utifrån egna erfarenheter är de 

kanske  därför  inte  beroende  av  en  film  för  att  minnas  historien.  Eftersom minnet  finns 

tillhands behöver inte filmen bli ett minne. Är det alltså en generationsfråga eller finns det 

andra faktorer som spelar roll i denna fråga? 

              En annan hypotes som kommer att lämnas obesvarad för tillfället, är ifall om det varit 

så att informanterna inte känt varandra innan och varit vänner sedan ungdomen, väl medvetna 

om varandras värderingar; hade då svaret om deras bild på Kennedy framkommit lika enat 

och utförligt? Hur mycket spelar det faktum att de känt varandra sedan barnsben in i deras 

svar? Hade det lämnat mindre plats för egna spekulationer eller kanske mer? McElrath säger 

som sagt emot Sturken och menar på att den förhärligade bild av presidenten inte hade varit 

annorlunda ifall han fått leva och jag är tämligen säker på att många andra känner likartat. Det 

är  dock inte  möjligt  att  i  en  kvalitativ  studie  få  reda  på  ifall  majoriteten  tror  som mina 

informanter och Sturken, eller som McElrath. Detta är även en intressant fråga att undersöka i 

kommande  studier  och  spekulera  över  ifall  folk  tror  att  bilden  av  John F  Kennedy varit 

annorlunda ifall han inte hade dött och vilka faktorer som spelar in i dessa antaganden. Lade 

media fram honom som en bra ledare för att hedra hans minne, hade dessa inte tryckts om han 

varit vid liv? Hade bilden av honom sett annorlunda ut om han fått leva sitt liv fullt ut? Även 

här skulle det med stor sannolikhet ske olika meningar och det skulle vara svårt att komma 

fram till ett fulländat svar. 
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